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บทที ่1 
บทนํา 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
แรบบิท เปนระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกสระบบแรกในประเทศไทย ที่มีระบบต๋ัวรวม

ระหวางรถไฟฟาบีทีเอสและระบบขนสงมวลชนอื่นๆ เพื่อรองรับการเดินทางของคนเมืองและ
ครอบคลุมไปถึงการใชจายในรานคาที่รวมรายการ รวมถึงการนําไปใชกับธุรกิจคาปลีก ธุรกิจบริการ
และการทองเที่ยว ซึ่งแรบบิทถูกนํามาใชแทนบัตรโดยสารเดิมของบีทีเอส โดยบัตรแรบบิทเกิดข้ึนจาก
ความรวมมือระหวาง กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร (สนข.) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย การรถไฟฟาแหงประเทศไทย ธนาคารแหง
ประเทศไทย บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) (Rabbit สืบคนจาก www.rabbitcard.com เมื่อ กรกฎาคม, 2556) 

แตเดิมบัตรโดยสารบีทีเอสเกาหรือบัตรสมารทพาส มีโปรแกรมลูกคาสัมพันธอยูแลว  
ช่ือวา โปรแกรมหนูดวนคลับ เปนโปรแกรมสิทธิประโยชนสําหรับผูถือบัตรบีทีเอสที่เปนสมารทพาส 

ในการเขารวมกิจกรรมและรายการสงเสริมการขายพิเศษที่บีทีเอสจัดข้ึน (NuDuan Club สืบคนจาก 
www.nuduan-club.com เมื่อ สิงหาคม, 2556) แตเมื่อมีการเปลี่ยนระบบของบัตรโดยสารใหม
ทั้งหมดใหกลายมาเปนบัตรแรบบิท ทําใหบีทีเอสมองเห็นชองทางในการขยายธุรกิจไดมากย่ิงข้ึน 
ภายใตฐานลูกคาเดิมของบีทีเอส อีกทั้งบีทีเอสยังพยายามที่จะแสวงหาลูกคาใหมเขามาเพิ่ม บีทีเอสจึง
ตองมุงเนนหาชองทางในการแสวงหากําไรที่มากข้ึน เพื่อมาทดแทนการลงทุนที่เกิดข้ึนใหม (BTS 
สืบคนจาก www.bts.co.th เมื่อ กรกฎาคม, 2556) 

ดวยเหตุน้ี บีทีเอสจึงเล็งเห็นความสําคัญของโปรแกรมลูกคาสัมพันธมากย่ิงข้ึน และได
ทําการจัดต้ังบริษัทลูกข้ึนมา เพื่อรองรับระบบลูกคาสัมพันธของบัตรแรบบิท น่ันคือ บริษัท แครอท 
รีวอรดส จํากัด และเปลี่ยนช่ือโปรแกรมลูกคาสัมพันธจากหนูดวนคลับมาเปนแครอท รีวอรดส 
โปรแกรมแครอท รีวอรดส เปนโปรแกรมลูกคาสัมพันธที่เกี่ยวของกับบัตรแรบบิท โดยเปนโปรแกรม
สะสมคะแนน และสิทธิประโยชน สําหรับผูถือบัตรแรบบิท โดยนอกจากการสะสมคะแนนที่ยังคง
เหมือนโปรแกรมหนูดวนคลับแลว ยังมีการใชจายในรานคาที่รวมรายการ พรอมดวยโปรแกรมสงเสริม
การขายดวยเครื่องพิมพคูปองอัตโนมัติ (coupon kiosks) เพิ่มเขามา เพื่อเปนการขยายธุรกิจและ
สรางผลกําไรใหกับบีทีเอสไดมากย่ิงข้ึน (Carrot Rewards สืบคนจาก www.carrotrewards.co.th 
เมื่อ กรกฎาคม, 2556) 

วิทยา ดานธํารงกูล และพิภพ อุดร (2547: 27) ไดกลาวถึงการบริหารลูกคาสัมพันธวา 
การบริหารลูกคาสัมพันธครอบคลุมและกินความหมายย่ิงไปกวาการสรางความพึงพอใจ หากแตเปน
การสรางความพึงพอใจและผลกําไรที่ตอเน่ืองดวยการรักษาความพึงพอใจน้ันใหคงอยูนานเทานาน  
ซึ่งสอดคลองกับการที่แครอท รีวอรดส พยายามสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยการแสวงหา
รานคาพันธมิตรตางๆ เพื่อใหมาเขารวมโปรแกรมสะสมคะแนน โดยคาดวาจะมีรานคาตางๆ เขารวม
โปรแกรมสะสมคะแนนภายในปน้ีอีกเปนจํานวนมาก ซึ่งจะเปนอีกหน่ึงชองทางในการสงเสริม
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การตลาดใหกับรานคา และพัฒนาโปรแกรมลูกคาสัมพันธรูปแบบใหม เพื่อกระตุนยอดขาย และทําให
ลูกคาใชจายผานบัตรแรบบิทมากข้ึน (BTS สืบคนจาก www.bts.co.th เมื่อ กรกฎาคม, 2556) 

ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เกี่ยวกับการสรางความสัมพันธกับลูกคาผาน
โปรแกรมลูกคาสัมพันธแครอท รีวอรดส โดยจะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธของโปรแกรม
แครอท รีวอรดส การรับรูและความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท     
รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท ซึ่งผลการวิจัยจะสามารถชวยใหองคกรนําไป
ประยุกตเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนากลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ ใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน พรอมทั้งจะเปนประโยชนแกองคกรธุรกิจอื่นๆ ในบริหารลูกคา
สัมพันธผานโปรแกรมลูกคาสัมพันธ ใหเหมาะสมและตรงตามกลุมเปาหมายตอไป 

 
วัตถุประสงค 

1. ศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
2. ศึกษาการรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
3. ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
4. ศึกษาความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท 
 

สมมติฐาน 
ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของ โปรแกรมแครอท รีวอรดส             

มีความสัมพันธในทางบวกกับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท 
 

ลักษณะและขอบเขตของการศึกษา 
ศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส การรับรูและความพึง

พอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอ
บัตรแรบบิท โดยการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูบริหาร เพื่อทราบถึงการ
บริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส และทําการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth 
Interview) และใชแบบสอบถาม (Questionnaire) กับลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและ
ใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุต้ังแต 18-35 ป อาศัย
อยูในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบถึงการรบัรูและความพึงพอใจของลกูคาที่มีตอสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท 

 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3 

 

ขั้นตอนการศึกษา 
1. ศึกษาและนําเสนอหัวขอจุลนิพนธ 
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
3. ดําเนินการวิจัย 

3.1 ออกแบบเครื่องมือวิจัย และกําหนดกรอบของคําถาม เพื่อนํามาออกแบบแนว
คําถามในการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) สําหรับผูบริหาร เพื่อทราบถึงการบริหาร
ลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส 

3.2 ทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
3.3 ออกแบบเครื่องมือวิจัย และกําหนดกรอบของคําถาม เพื่อนํามาออกแบบ

แบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรับกลุมตัวอยาง ผูเปนลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียน
และใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุต้ังแต 18-35 ป 
เพื่อทราบถึงการรับรูและความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท 

3.4 ออกแบบเครื่องมือวิจัย และกําหนดกรอบของคําถาม เพื่อนํามาออกแบบแนว
คําถามในการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) สําหรับกลุมตัวอยาง ผูเปนลูกคาที่ใชบัตร
แรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง 
และมีอายุต้ังแต 18-35 ป เพื่อทราบถึงการรับรูและความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท 

3.5 ทําการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูบริหาร 
3.6 เก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมตัวอยาง ผูเปนลูกคาที่ใชบัตรแรบ

บิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง และมี
อายุต้ังแต 18-35 ป 

3.7 ทําการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง ผูเปน
ลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอย
กวา 2 อยาง และมีอายุต้ังแต 18-35 ป 

3.8 นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแบบเชิงลกึ (In-Depth Interview) และการเก็บ
แบบสอบถาม (Questionnaire) มารวบรวม วิเคราะห และแสดงผลการวิจัยตามวิธีการวิจัย 

4. สรุป และการอภิปรายผล 
5. ขอเสนอแนะ 
6. จัดทํารูปเลมจุลนิพนธ 
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แผนการดําเนินงาน 
ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

ตารางที่ 1-1 แสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
1. ศึกษาและนําเสนอหัวขอจุลนิพนธ                   
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เก่ียวของ                   
3. ดําเนินการวิจัย                   
4. ผลการวิจัย                   
5. สรุป และการอภิปรายผล          
6. ขอเสนอแนะ          
7. จัดทํารูปเลมจุลนิพนธ                   

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงกระบวนการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
2. ทราบถึงระดับของการรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท      

รีวอรดส 
3. ทราบถึงระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท    

รีวอรดส 
4. ทราบถึงระดับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท 
5. สามารถนําผลการวิจัยที่ไดไปประยุกตใชและพัฒนาองคกรธุรกิจตอไป 
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นิยามศัพท 
การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management) หมายถึง 

ปรัชญาของธุรกิจที่พยายามแยกแยะและตอบสนองลูกคาเปนรายกลุมหรือรายบุคคลตามความ
ตองการและผลกําไรของลูกคา เพื่อสรางความภักดีของลูกคา และเก็บรักษาลูกคาไวอยางยาวนาน 
เพื่อผลกําไรในระยะยาว 

แครอท รีวอรดส (Carrot Rewards) หมายถึง โปรแกรมลูกคาสัมพันธ และสิทธิ
ประโยชน สําหรับผูถือบัตรแรบบิท 

บัตรแรบบิท (Rabbit Card) หมายถึง บัตรที่มีระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส      
ที่สามารถใชไดกับรถไฟฟาบีทีเอส และเครือขายระบบขนสงมวลชนอื่นๆ รวมไปถึงการใชซื้อสินคา
และบริการจากรานคาและพันธมิตรอีกมากมาย 

การรับรู (Perception) หมายถึง การที่ลูกคารูจักสิทธิประโยชนที่ไดรับผานโปรแกรม
แครอท รีวอรดส 

ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) หมายถึง เมื่อลูกคาใชบริการสิทธิ
ประโยชนผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส และไดรับการตอบสนองตามความตองการที่คาดหวังไว 

ความภักดี (Customer Loyalty) หมายถึง การที่ลูกคาสนับสนุนองคกรซึ่งมีทั้งความ
ภักดีจากทัศนคติ และความภักดีที่เกิดจากความต้ังใจของลูกคาที่จะมีพฤติกรรมในบริบทตางๆ กับ
บัตรแรบบิท 
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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วของ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสรางความสัมพันธกับลูกคาผานโปรแกรมลูกคาสัมพันธ 
กรณีศึกษา แครอท รีวอรดส” ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาประยุกตใช 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการวิจัย ดังตอไปน้ี 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธ  
2. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูของผูบริโภค 
3. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบริโภค 
4. แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีของผูบริโภค 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management) 
1.1 ความหมายของการบริหารลูกคาสัมพันธ 

วิทยา ดานธํารงกูลและพิภพ อุดร (2547: 25) ไดใหความหมายของการบริหารลูกคา
สัมพันธไววา การบริหารลูกคาสัมพันธเปนปรัชญาของธุรกิจที่พยายามแยกแยะและตอบสนองลูกคา
เปนรายกลุมหรือรายบุคคลตามความตองการและผลกําไรของลูกคา เพื่อสรางความภักดีของลูกคา
และเก็บรักษาลูกคาไวอยางยาวนาน เพื่อผลกําไรในระยะยาวน่ันเอง 

Ron Switft (อางถึงใน วิทยา ดานธํารงกูลและพิภพ อุดร 2547: 24) นิยามการบริหาร
ลูกคาสัมพันธวา เปนวิธีการขององคกรโดยรวม (Enterprise Approach) ที่จะเขาใจและจูงใจลูกคา
ผานการสื่อสารทุกชนิด เพื่อที่จะปรับปรุงการไดมาซึ่งลูกคา การรักษาลูกคาการสรางความภักดีของ
ลูกคาและผลกําไรจากลูกคา 

สมวงศ พงศสถาพร และสุนทร เลาหพัฒนวงศ (2551: 33) ไดใหความหมายการบริหาร
ลูกคาสัมพันธวา หมายถึง การชักชวนใหลูกคามีปฏิสัมพันธ ดวยการสรางความสัมพันธ เพื่อใหลูกคา
ผูกพันกับแบรนด การสรางความสัมพันธน้ีทําใหบริษัทสามารถสรางสิ่งที่จับตองได ในแงความรูสึก
ของผลิตภัณฑที่สื่อไปที่ลูกคาได 

ช่ืนจิตต  แจงเจนกิจ (2546: 12) ไดใหความหมายการบรหิารลูกคาสัมพันธวา หมายถึง 
กิจกรรมการตลาดที่กระทําตอลูกคา ซึ่งอาจจะเปนลูกคาผูบริโภคหรือคนกลางในชองทางการจัดจํา
หนายแตละรายอยางตอเน่ือง โดยมุงเนนใหลูกคาเกิดความเขาใจ มีการรับรูที่ดี ตลอดจนรูสึกชอบ
บริษัทและสินคาหรือบริการของบริษัท ทั้งน้ีจะมุงเนนที่กิจกรรมการสื่อสารแบบสองทางโดยมีจุดมุง 
หมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคาให ไดรับประโยชนทั้งสองฝายเปนระยะ
เวลานาน 
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1.2 องคประกอบของการบริหารลูกคาสัมพันธ 
 วิทยา ดานธํารงกูลและพิภพ อุดร (2547) ไดจําแนกองคประกอบของการบริหารลูกคา
สัมพันธ ที่ประกอบไปดวย 4 องคประกอบหลัก ที่สามารถอธิบายไดดวยตนแบบ (Model) ที่เรียก
งายๆ วา เดียร (DEAR) ประกอบดวย 

1.2.1 การสรางฐานขอมูลลูกคา (Database) 
1.2.2 การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Electronic) 
1.2.3 การกําหนดโปรแกรมเพื่อการสรางความสัมพันธ (Action) 
1.2.4 การเก็บรักษาลูกคา (Retention) 

 
1.2.1 การสรางฐานขอมูลลูกคา (Database) 

ข้ันตอนแรกของการบริหารความสัมพันธลูกคา คือ การสรางฐานขอมูลลูกคา ซึ่งไม
เพียงจะตองรวบรวมเอาองคประกอบอันเปนรายละเอียดของลูกคา (Customer Profile) เอาไว
เทาน้ัน  แตยังรวมไปถึงการวิเคราะห แยกแยะ จัดแบง และเลือกกลุมลูกคาออกมาตามคุณคาของ
ลูกคาหรือความสามารถที่ลูกคาแตละกลุม จะสรางกําไรใหบริษัทไดในระยะยาว ฐานขอมูลที่ดีและมี
ประโยชน ควรมีคุณสมบัติพื้นฐาน 4 ประการ ดังน้ี 

1) ถูกตอง เปนคุณสมบัติจําเปนข้ันพื้นฐานที่สําคัญที่สุด กลาวคือ ขอมูลของลูกคาตอง
มีความถูกตองอยูเสมอ เพราะขอมูลที่ไมถูกตอง กอใหเกิดการสูญเปลา และสิ้นเปลือง ในเรื่องของ
ตนทุนอยางมากมายโดยไมจําเปน 

2) ครบถวน ความครบถวนของฐานขอมูลพิจารณาจากการมีขอมูลที่จําเปนและเปน
ประโยชนในการดําเนินกิจกรรมเพื่อการสราง รักษา และกระชับความสัมพันธลูกคา มากกวาการ     
มีขอมูลปริมาณมาก แตไมทราบวาจะนําไปใชประโยชนอะไร 

3) เปนปจจุบัน เพื่อจากในปจจุบันขอมูลแทบทุกประเภทมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
ทําใหฐานขอมูลที่สรางข้ึนมาตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมการซื้อ แลวพฤติกรรมการใชของลูกคา    
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว และแทบจะไมจํากัด อันเน่ืองมาจากสถานการณการแขงขัน 
ที่รุนแรงในยุคโลกาภิวัตนที่การแขงขันกาวขามทั้งขอบเขตทางภูมิศาสตร และขอบเขตของ
อุตสาหกรรม 

4) เช่ือมโยงกันได การเช่ือมโยงกันไดของขอมูลเปนพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสูการ
บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือที่เรียกกันเปนภาษาอังกฤษวา one-stop Service ซึ่งจะเปน
รูปแบบการติดตอที่สะดวกที่สุดสําหรับลูกคา และเปนรูปแบบที่จะหลีกเลี่ยงไมไดในสถานการณการ
แขงขันที่รุนแรงข้ึนตลอดเวลาเชนในปจจุบัน 

เพื่อชวยลดขยะขอมูลภายในบริษัท และชวยใหการจัดเก็บขอมูลลูกคาอยูในรูปแบบที่
เปนประโยชน สามารถนํามาใชในการตัดสินใจไดโดยงาย บริษัทอาจใหความสําคัญกับขอมูลลูกคา    
4 ประเภท ไดแก 1) ขอมูลเพื่อการติดตอลูกคา 2) พฤติกรรมการซื้อและการใช 3) พฤติกรรมการ
ติดตอ - สอบถาม และรองเรียน และ4) พฤติกรรมการตอบสนองตอกิจกรรมการตลาด 
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1.2.2 การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (Electronic) 
เทคโนโลยีการบริหารลูกคาสัมพันธ แบงออกเปน 3 ประเภทหลัก ตามบทบาทและ

หนาที่งานของเทคโนโลยีเหลาน้ันในการบริหารความสัมพันธลูกคา ไดแก 
1) เทคโนโลยีปฏิสัมพันธ (Interactive Technology)  

เทคโนโลยีตางๆ ที่นํามาประสมประสานกัน เพื่อรองรับการมีปฏิสัมพันธระหวาง
บริษัทกับลูกคาในทุกชองทางการติดตอของบริษัท 

2) เทคโนโลยีฐานขอมูล (Database Technology) 
เทคโนโลยีตางๆ ที่ออกแบบมาเพื่อชวยในการรวบรวมและเรียกใชขอมูล การ

ประมวลผลขอมูล ตลอดจนการนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เขาใจไดงาย และเปนประโยชนตอการ
ตัดสินใจของผูที่เรียกใชขอมูล พรอมทั้งความสามารถในการแปรผลขอมูลเหลาน้ันไปสูการพัฒนา
ขอเสนอเฉพาะราย 

3) เทคโนโลยีพัฒนาขอเสนอเฉพาะราย (Customization Technology) 
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของโดยตรงกับการออกแบบและการปรับปรุงรูปแบบของสินคา

หรือบริการใหอยูในลักษณะที่ตรงกับความตองการหรือขอเรียกรองของลูกคาใหไดมากที่สุด 
 

1.2.3 การกําหนดโปรแกรมเพ่ือการสรางความสัมพันธ (Action) 
การเรียนรูลูกคาทั้งในสามดาน คือ การเรียนรูความตองการ เรียนรูความแตกตางของ

ลูกคา และเรียนรูชองทางการติดตอที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของลูกคา เปนสิ่งจําเปน
อยางย่ิงสําหรับการสรางสรรคโปรแกรมความสัมพันธที่เหมาะสม ดวยชองทางที่เหมาะสม กับลูกคา 
ที่เหมาะสม และในเวลาที่เหมาะสม อันเปนหัวใจของการบริหารลูกคาสัมพันธน่ันเอง 

นอกจากจะเขาใจหลักการอันเปนพื้นฐานของการกําหนดโปรแกรมสรางความสัมพันธ
ดังกลาวขางตนแลว ผูบริหารงานลูกคาสัมพันธยังจะตองเขาใจดวยวา ไมวาจะจัดโปรแกรมใดๆ ไปสู
ลูกคา ภายใตแนวคิดการบริหารลูกคาสัมพันธ กิจกรรมเหลาน้ันจะตองเปนไป เพื่อสรางความผูกพัน 
(Customer Bonding) ที่ เหนียวแนนระหวางลูกคากับกิจการ เพื่อผลในการสรางและกระชับ
ความสัมพันธที่จะติดตามมา 

ความผูกพันที่สําคัญๆ และใชกันโดยทั่วไป มีอยูดวยกัน 4 ระดับ ดังน้ี 
1) ความผูกพันเชิงการเงิน (Financial Bonding) 
2) ความผูกพันเชิงสังคม (Social Bonding) 
3) ความผูกพันเชิงการตอบสนองแบบเจาะจง (Customization Bonding) 
4) ความผูกพันเชิงโครงสราง (Structural Bonding) 

 
1) ความผูกพันเชิงการเงิน (Financial Bonding) 

ความผูกพันระดับน้ีเปนระดับพื้นฐานที่สรางกันไดงายที่สุด เปนความผูกพันที่สราง
แรงจูงใจทางดานการเงินตามความยาวนานที่ลูกคาอยูกับกิจการ วิธีน้ีเปนที่นิยมอยางแพรหลาย 
เพราะเปนวิธีการที่งาย และมักสรางยอดขายและกําไรไดในระยะสั้น แตก็อาจจะไมไดผลในระยะยาว
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เสมอไป หากไมไดทําควบคูไปกับความผูกพันในลักษณะอื่น เน่ืองจากคูแขงสามารถจะทําตามได    
ในเวลาอันรวดเร็ว 

แมโปรแกรมภายใตการสรางความผูกพันในระดับน้ีจะเปนที่นิยมกันอยาง
แพรหลาย แตขอควรระวังในการใชก็คือ ประการแรก โปรแกรมแบบน้ีอาจสรางผลไดแคในระยะสั้น 
ดังที่กลาวไวแลว เพราะเปนที่เลียนแบบไดงาย ประการที่สอง ตองแนใจวาโปรแกรมที่จัดข้ึน สามารถ
สรางยอดขายจากการซื้อซ้ําไดจริงๆ ไมใชเปนแคการสรางลูกคาใหมที่มาเพียงช่ัวคราวเพราะ
โปรแกรมน้ี แลวก็เปลี่ยนใจไปหาคูแขงอื่นอีก ประการสุดทาย ตองแนใจวาสิ่งจูงใจที่ทําใหกับลูกคา   
มีคุณคาเพียงพอในสายตาลูกคา ไมเชนน้ันก็ยากที่จะผูกใจลูกคาไวไดในระยะยาว 

2) ความผูกพันเชิงสังคม (Social Bonding) 
การสรางความผูกพันแบบน้ีไมไดสรางระหวางกิจการกับลูกคาเทาน้ัน แตสามารถ

สรางไดในระหวางลูกคาดวยกันเองดวย จะมีโปรแกรมที่ทําใหสมาชิกไดสังสรรคทํากิจกรรมรวมกัน
เสมอๆ เพื่อความสนิทสนมและผูกพันกันในระหวางสมาชิก ซึ่งจะเปนแรงดึงดูดสําคัญที่ทําใหสมาชิก
ไมอยากไปใชบริการที่อื่น ความภักดีตอกิจการสวนหน่ึงเกิดข้ึนจากความภักดีในกลุมลูกคาดวยกันเอง 

แมการสรางความผูกพันทางสังคม จะไมเปนเครื่องรับประกันวาจะรักษาลูกคาไว 
ไดอยางถาวร แตก็เปนวิธีการที่คูแขงยากที่จะเลียนแบบ เมื่อเทียบกับการสรางความผูกพันเชิงการเงิน 
ในกิจการที่สรางความผูกพันในทั้งสองแบบขางตนควบคูกัน จะเปนเสมือนกําแพงสองช้ันเอาไวเพื่อ
ปองกันลูกคาเปลี่ยนใจไปหาคูแขง 

3) ความผูกพันเชิงการตอบสนองแบบเจาะจง (Customization Bonding) 
การตอบสนองความตองการลูกคาที่แตกตางเปนรายบุคคล จะทําใหลูกคารูสึกวา

ไดรับการตอบสนองที่ตรงใจและตรงตามความตองการเปนพิเศษ การเรียนรูระหวางกิจการกับลูกคา 
จะชวยสรางความผูกพันมากข้ึน ทําใหกิจการสามารถเสนอสินคาใหมที่ตรงใจกับลูกคาไดตลอดเวลา 
ทั้งน้ีจากการเรียนรูพฤติกรรมและการดํารงชีวิตของลูกคา ลักษณะอยางน้ีทําใหลูกคาไมอยาก
เปลี่ยนไปใชบริการของคนอื่น เพราะรูสึกเสี่ยงที่จะไดรับบริการที่ไมถูกใจ 

4) ความผูกพันเชิงโครงสราง (Structural Bonding)  
การสรางความผูกพันในลกัษณะน้ีนําไปสูการเปลีย่นแปลงโครงสรางหรือระบบการ

ทํางานบางอยางทั้งในฝายของกิจการและฝายของลูกคา นับเปนความผูกพันในระดับสูงสุดในบรรดา
ความผูกพันทั้งหมด บอยครั้งที่การสรางความผูกพันน้ีมีลักษณะการตอบสนองความตองการเปน   
รายตัวลูกคา โดยอาศัยเทคโนโลยีบางอยางมาชวย 
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1.2.4 การเก็บรักษาลูกคา (Retention) 
การรักษาลูกคาเดิมไวมีความสําคัญอยางย่ิง เพียงแตลูกคาแตละรายมีความสําคัญ   

ไมเทาเทียมกัน ดังน้ันการใชความพยายามในการรักษาลูกคาจึงตองใชการออกแบบใหมีความเจาะจง
สําหรับลูกคาแตละรายดวยเชนกัน 

รูปแบบของกลยุทธการรักษาความสัมพันธลูกคาที่สําคัญๆ อาจจัดได 2 กลุมหลัก คือ 
1) การขยายขอบเขตความสัมพันธ (Relationship Broadening) 
2) การเสริมสรางความลึกซึ้งของความสัมพันธ (Relationship Deepening) 

 
1) การขยายขอบเขตความสัมพันธ (Relationship Broadening) 

หมายถึง ความพยายามเพิ่มโอกาสในการมีปฏิสัมพันธกับลูกคาปจจุบัน           
ใหครอบคลุมความตองการหรือเช่ือมโยงกับพฤติกรรมของลูกคาในขอบเขตที่กวางขวางข้ึน ทั้งใน
รูปแบบที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับการซื้อขายโดยตรง โดยมีเปาหมายหลัก คือ การสรางเสริม
ความสัมพันธระหวางบริษัทและลูกคาใหมีความเขมแข็งมากข้ึน โดยผานจํานวนสายใยความสัมพันธ 
ที่มากข้ึน ดังน้ันหลักการงายๆของการขยายขอบเขตความสัมพันธ คือ การเพิ่มจํานวนกิจกรรมที่    
ทําหนาที่เสมือนเปนสายใยเช่ือมโยงลูกคากับบริษัทใหมีจํานวนมากที่สุด ทั้งน้ี เครือขายของสายใย   
ที่หลากหลายและซับซอน จะชวยรักษาลูกคาไวไดอยางมีประสิทธิผล 

แนวคิดการเพิ่มจํานวนสายใยความสัมพันธอยูบนหลักการที่วา หากสายใยใด
สายใยหน่ึงระหวางลูกคากบับริษัทเกิดออนแอลงหรือสิ้นสุดลง ก็ยังจะมีสายใยอื่นๆ ที่เหลืออยูในการ
รักษาความสัมพันธตอไป และอาจเปนโอกาสใหกอบกูความสัมพันธที่ออนแอหรือสิ้นสุดลงเหลาน้ัน 
ใหกลับคืนมาได หลักการดังกลาวน้ีต้ังอยูบนขอสมมติที่วาคุณภาพความสัมพันธของแตละสายใย    
อยูในเกณฑที่นาพึงพอใจ และไมไดต้ังอยูบนพื้นฐานเดียวกันกับสายใยอื่นๆ เพราะหากทุกสายใย
ต้ังอยูบนพื้นฐานเดียวกัน เมื่อสายใยใดสายใยหน่ึงสิ้นสดุลง ก็จะทําใหสายใยอื่นสิ้นสุดลงไปดวย ดังน้ัน 
หัวใจของการขยายความสัมพันธโดยสรุป คือ การเพิ่มจํานวนสายใยความสัมพันธบนพื้นฐาน
ความสัมพันธรูปแบบใหมๆ กับลูกคาเดิมน่ันเอง 

ตัวอยางของรูปแบบการขยายขอบเขตความสัมพันธกับลูกคาโดยการเพิ่มจํานวน
สายใยความสัมพันธระหวางลูกคากับบริษัท ไดแก การขายตอเน่ือง (Cross-Selling) การสราง
เครือขายภายในกลุมลูกคา (intra-customer Network Building) การขายผานกิจกรรม (Activity-
led Selling) และการขยายจํานวน/ประเภทชองทางการติดตอ (Touch-point Expansion) เปนตน 

2) การเสริมสรางความลึกซึ้งของความสัมพันธ (Relationship Deepening) 
หมายถึง การเพิ่มพูนความเขมแข็งของสายใยความสัมพันธเดิมที่มีอยู โดย         

ไมจําเปนตองเพิ่มจาํนวนสายใยความสัมพนัธใหมๆ ดังน้ัน การเสริมสรางความลึกซึง้ของความสัมพันธ
จึงเปนการเสริมสรางคุณคาของความสัมพันธเดิมใหปรากฏชัดเจนในการรับรูของลูกคา ควบคูไปกับ
การตระหนักในการสูญเสียประโยชนและคุณคาหลายๆ อยางที่จะไดรับ บริษัทยังตองสรางกลไก     
ในเรื่องเครือขายพันธมิตรเพื่อรองรับความสัมพันธกับลูกคา กลาวคือ เครือขายเหลาน้ันชวยใหลูกคา
ตระหนักถึงประโยชนที่จะไดรับเพิ่มเติมจากพันธมิตรของบริษัท และยังชวยใหลูกคาไมเห็นความ
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จําเปนที่จะตองเปลี่ยนใจไปจากบริษัท เพราะประโยชนที่จะไดรับจากคูแขงก็ไมไดตางกันกับที่ไดรับ
จากบริษัท 

แนวคิดการเสริมสรางความลึกซึ้งความสัมพันธลูกคาต้ังอยูบนหลักการที่วา การที่
ลูกคาอยูกับเรานานๆ หมายถึง ลูกคาจะไดรับสิทธิประโยชนที่เพิ่มพูนข้ึนตามระยะเวลา 

ตัวอยางของรูปแบบการกระชับความแนบแนนของความสัมพันธลูกคา ไดแก   
การขายตอยอด (Up-Selling) การกระตุนการลงทุนรวมจากลูกคา (Customer Joint-investment 
Solicitation) และการสรางเครือขายเพื่อรองรับความสัมพันธ (Network Creation) เปนตน 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการบรหิารลูกคาสัมพันธน้ี ผูวิจัยไดนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการ

สรางแนวคําถามในการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูบริหารของบริษัท แครอท 
รีวอรดส ตลอดจนการวิเคราะห และการอภิปรายผลจากผลการวิจัยที่ไดรับ เพื่อตอบวัตถุประสงคการ
วิจัยขอที่ 1 เพื่อศึกษาการบรหิารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส 

 
2. แนวคิดเก่ียวกับการรับรูของผูบริโภค (Customer Perception) 

2.1 ความหมายเก่ียวกับการรับรู 
พัชนี เชยจรรยา, เมตตา กฤตวิทย และถิรนันท อนวัชศิริวงศ (2541: 114) ไดกลาวถึง

กระบวนการรับรูไว ดังน้ี โดยทั่วไปการรับรูเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนโดยไมรูตัวหรือต้ังใจ และมักเกิด
ตามประสบการณและการสั่งสมทางสังคม คนเราไมสามารถใหความสนใจกับสิ่งตางๆ รอบตัวไดหมด 
แตจะเลือกรับรูเพียงบางสวนเทาน้ัน แตละคนมีความสนใจและรับรูสิ่งตางๆ รอบตัวตางกัน ฉะน้ันเมื่อ
ไดรับสารเดียวกัน อาจใหความสนใจและรับรูสารเดียวกันตางกัน โดยทั่วไปการรับรูที่แตกตางกันเกิด
จากตัวกรองบางอยาง คือ 

2.1.1 แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ เรามักเห็นในสิ่งที่เราตองการเห็น และไดยินในสิ่งที่เรา
ตองการไดยินเพื่อสนองความตองการของตนเอง 

2.1.2 ประสบการณเดิม คนเราตางเติบโตข้ึนในสภาพแวดลอมที่ตางกัน ถูกเลี้ยงดูดวย      
วิธีตางกัน และคบสมาคมกับคนตางกัน 

2.1.3 กรอบอางอิง ซึ่งเกิดจากการสั่งสมอบรมทางครอบครัวและสังคม ฉะน้ันคนที่มาจาก
ตางครอบครัว สถานภาพทางสังคมตางกัน นับถือศาสนาตางกัน จึงมีการรับรูในเรื่องตางๆ ตางกัน 

2.1.4 สิ่งแวดลอม คนที่อยูในสภาพแวดลอมตางกัน เชน อุณหภูมิ บรรยากาศ สถานที่ เปน
ตน จะเปดรับขาวสารและตีความขาวสารที่ไดรับตางกัน 

2.1.5 สภาวะจิตใจและอารมณ ไดแก ความโกรธ ความกลัว เปนตน ตัวอยางเชน เรามักมอง
ปญหาของตนเองเปนปญหาใหญเสมอ 

กลาวโดยสรุป คือ การรับรูของบุคคลเปนผลมาจากสภาพรางกายหรือความสามารถ
ทางกายภาพของบุคคล การเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรม และลักษณะทางจิตวิทยาของแตละ
บุคคลน่ันเอง 
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2.2 อิทธิพลท่ีสงผลตอการรับรู 
ศิริโสภาคย บูรพาเดชะ (2532: 25) กลาววา การรับรูของบุคคลข้ึนอยูกับอิทธิพล       

3 สิ่งดวยกัน คือ 
2.2.1 ลักษณะของสิ่งเรา ไดแก ขนาด สี รส กลิ่น เปนตน ซึ่งคนเราจะสามารถรับรู ไดโดย

ผานประสาทสัมผัสทั้งหา 
2.2.2 ความสัมพันธระหวางสิ่งเรากบัสิง่แวดลอม หากสิง่เราขัดตอการยอมรบัทั่วไปของสังคม 

หรือไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ หรอืสิ่งตางๆ ที่จะเปนปจจัยรอบตัวบุคคล สิ่งเราน้ันก็จะไมไดรับ
ความสนใจ 

2.2.3 เงื่อนไขภายในแตละบุคคล แตละคนจะรับแตสิ่งเราที่สอดคลองกับกรอบแหงความรู
ของตนเทาน้ัน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกรอบแหงความรู คือ ประสบการณ ทัศนคติ บุคลิกลักษณะ   
และแนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง 

 
2.3 กระบวนการรับรูของผูบริโภค 

การรับรู เปนกระบวนการที่มีความซับซอนและมีปจจัยที่เกี่ยวของดวยหลายประการ   
ซึ่ง Assael (2004, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 62-63) ไดกลาวไววา กระบวนการรับรู
ของผูบริโภค เริ่มตนจากการเลือกรับขอมูล (Selection) การจัดระเบียบขอมูล (Organization) และ
การตีความหมาย (Interpretation) โดยมีรายละเอียดแตละข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

2.3.1 การเลือกรับรู (Perceptual Selection) 
เปนกระบวนการแรกของการรับรู ผูบริโภคจะเลือกรับรูแตสิ่งที่ตนสนใจและสามารถ

ตอบสนองความตองการของตน เน่ืองจากแตละวันผูบริโภคจะไดพบเห็นสิ่งเราจํานวนมากและไมอาจ
รับรูไดทั้งหมด จึงจําเปนตองเลือกรับรูเฉพาะในสิ่งที่ตนสนใจและสอดคลองกับความตองการ  

โดยกระบวนการรับรูมี 2 ข้ันตอน ดังน้ี  
1) การเปดรับ (Exposure) เกิดข้ึนเมื่อประสาทสัมผัสตางๆ ของลูกคาไดรับการ

กระตุนจากสิ่งเรา โดยลูกคาจะเปดรับสิ่งเราหรือไมน้ันข้ึนอยูกับความสนใจและความเกี่ยวพันที่ลูกคา
มีตอสิ่งเราน้ันๆ ซึ่งลูกคาอาจจะหลีกเลี่ยงการเปดรับสิ่งเราที่ไมเกี่ยวของกับตนเองได   

2) ความสนใจ (Attention) หมายถึง การที่ลูกคาใหความสนใจกับสิ่งเรา โดยสิ่งเรา  
ที่มีความแปลกแตกตางกันในการเลอืกรบัรูและเลอืกสนใจสิง่เราทางการตลาด เน่ืองจากแตละบุคคลมี
ความตองการ ทัศนคติ ประสบการณ และบุคลิกภาพที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว ทําใหลูกคาแตละคน
มีการรับรู และความสนใจตอโฆษณาการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธในสินคาหรือบริการชนิด
เดียวกันไมเหมือนกัน ดังน้ันเมื่อลูกคารับสิ่งเราแลวไมจําเปนตองเกิดความสนใจตามมาเสมอไป      
ในกรณีที่ลูกคาเลือกรับและเลือกสนใจขอมูลแลว ลูกคายังไมสามารถตีความขอมูลได เน่ืองจากขอมูล
ที่ไดรับยังไมเปนระเบียบเรียบรอย ดังน้ันลูกคาจึงตองทําการจัดระเบียบขอมูล 
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2.3.2 การจัดระเบียบขอมูล (Perceptual Organization)  
เปนกระบวนการที่ผูบริโภคจัดกลุมขอมูลขาวสารจากแหลงตางๆ จนเกิดเปนภาพรวม

เพื่อใหสะดวกตอการประมวลผลและการตีความหมายขอมูล โดยมีการรวบรวมขอมูลตางๆ ไมวา
จะเปนโฆษณา ชองทางการจัดจําหนาย และขอมูลอื่นๆ จนเกิดเปนภาพรวมของสินคาข้ึนในใจของ   
ผูบริโภค 

2.3.3 การตีความ (Perceptual Interpretation)  
เปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการรับรู  โดยแบงไดเปน 2 ประเภท ดังน้ี   
1) การจัดประเภท (Perceptual Categorization) หมายถึง การจัดกลุมสิ่งที่คลาย

คลึงกันเขาดวยกันเปนหมวดหมู ซึ่งทําใหลูกคาสามารถประมวลผลขอมูลจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

2) การเช่ือมโยง (Perceptual Inference) หมายถึง การเช่ือมโยงความสัมพันธ 
ระหวางสิ่งเรา 2 ชนิดเขาดวยกัน คือ สินคา และสัญลักษณที่เช่ือมโยงกับสินคา เมื่อลูกคาเช่ือมโยง   
สิ่งเราทั้งสองเขาดวยกันก็จะตีความออกมาเปนการรับรู 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูของผูบริโภคน้ี ผูวิจัยไดนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการสราง

แนวคําถามในการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง ผูเปนลูกคาที่ใชบัตร
แรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง 
และมีอายุต้ังแต 18-35 ป ตลอดจนการวิเคราะห และการอภิปรายผลจากผลการวิจัยที่ไดรับ เพื่อ
ตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 เพื่อศึกษาการรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรม   
แครอท รีวอรดส 

 
3. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจของผูบริโภค (Customer Satisfaction) 

3.1 ความหมายเก่ียวกับความพึงพอใจ 
อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 341-343) ไดกลาววา ความพึงพอใจ (Satisfaction) 

หมายถึง ระดับความรูสึกพึงพอใจหรือผิดหวังจากการเปรียบเทียบผลหรือการปฏิบัติงานของผลิต
ภัณฑกับความคาดหมายของลูกคา จะเห็นไดวาจุดสําคัญ คือ การปฏิบัติงานของผลิตภัณฑกับความ
คาดหมาย ถาการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑไมถึงความคาดหมายลูกคาจะไมพอใจ ถาการปฏิบัติงาน
ของผลิตภัณฑเทากับความคาดหมายลูกคาก็พอใจ ถาการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑสูงเกินความ
คาดหมายลูกคาก็จะพอใจหรือยินดีเปนอยางย่ิง 

Oliver (อางถึงใน สมวงศ พงศสถาพร และสุนทร เลาหพัฒนวงศ 2551: 116) ไดสรุป
นิยามความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ คือ การตอบสนองตอความอิ่มอกอิ่มใจของ
ลูกคา ซึ่งมาจากการตัดสินวาคุณสมบติัของผลิตภัณฑ หรือบริการน้ันๆ ไดมอบระดับความอิ่มอกอิ่มใจ
ที่ไดจากการใชบริการน้ันๆ รวมถึงระดับความอิ่มอกอิ่มใจที่มากกวาหรือตํ่ากวาความคาดหวังไวดวย 
โดยความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจของลูกคา เปนการประเมินความรูสึกรวมหรือทัศนคติที่มี
เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ หลังจากไดซื้อผลิตภัณฑหรือบริการน้ันๆ มา รายงานวิจัยช้ินหน่ึงที่ทํา
การวิจัยผูบริโภคชาวสวีเดนเกี่ยวกับความพึงพอใจพบวา คุณภาพของผลิตภัณฑหรือบริการมีผล
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โดยตรงกับการประเมนิความพึงพอใจของลกูคา ซึ่งมีผลใหลกูคาใชบริการหรอืซื้อผลติภัณฑของบริษัท
อยางยาวนานจนเกิดความจงรักภักดี และสรางผลกําไรใหกับบริษัท 

3.2 พฤติกรรมของลูกคาท่ีมีความพึงพอใจ 
Kotler (2000, อางถึงใน ช่ืนจิตต แจงเจนกิจ 2546: 89-91) ไดกลาวถึง พฤติกรรมของ

ลูกคาที่เปนสัญญาณแหงความพึงพอใจ ดังน้ี 
3.2.1 ลูกคาที่พอใจจะมีความภักดีในบริษัท และ/หรือผลิตภัณฑของบริษัท เปนระยะเวลาที่

ยาวนานข้ึน 
ลูกคาใหมที่เขารวมรายการสะสมแตมคะแนนจากการซื้อสินคา เพราะสนใจในของ

รางวัล อาจจะรูสึกพอใจในสินคาหรือบริการของบริษัท และเปนลูกคาตอเน่ืองเปนระยะเวลาหน่ึง
หลังจากแคมเปญสะสมแตมคะแนนดังกลาวสิ้นสุดลงแลวก็เปนได 

3.2.2 ลูกคาที่พอใจจะซื้อสินคาหรือบริการจากบริษัทเพิ่มข้ึน 
ทั้งที่เปนสินคาในสายผลิตภัณฑเดิมที่เคยซื้อและสินคาในสายผลิตภัณฑอื่นๆ ของ

บริษัท ทําใหบริษัทมีโอกาสเสนอขายสินคาหรือผลิตภัณฑออกไปไดมากข้ึนแกลูกคากลุมน้ีได 
3.2.3 ลูกคาที่พอใจจะพูดคุยช่ืนชมสินคาหรือบริการของบริษัท ตลอดจนช่ือเสียงของบริษัท

ใหลูกคาและลูกคาคาดหวังรายอื่นๆฟง 
บางรายจะออกมาปกปองช่ือเสียงบริษัทจากการโจมตีของคูแขง และพยายาม

แสดงออกดวยการยืนหยัดที่จะซื้อสินคาหรือบริการของบริษัทตอไป 
3.2.4 ลูกคาที่พอใจจะใหความสนใจกับตราสินคาและแคมเปญการสื่อสารการตลาดของ

คูแขงนอยมาก 
เมื่อสินคาของบริษัทหมดไปจากช้ันวางขายสินคาในรานที่เคยซื้อ ลูกคาเหลาน้ีจะ

หาทางออกดวยการไปลองหาซื้อสินคาน้ีจากรานคาหรือชองทางการจัดจําหนายอื่นที่มีอยูของบริษัท 
ถาไมมีจริงๆ ก็จะรอคอยอยูชวงระยะเวลาหน่ึง นอกจากน้ีในยามที่บริษัทตองปรับราคาขายสินคาของ
บริษัท และแจงใหลูกคาทราบถึงเหตุผลที่ตองปรับราคาสินคาแลว ระยะแรกลูกคาอาจจะหาทางออก
ดวยการหันไปทดลองซื้อสินคาของคูแขง แตเมื่อระยะเวลาผานไป ลูกคาเหลาน้ีจะกลับมาซื้อสินคา
ของบริษัทอีก เมื่อพบวาสินคาของคูแขงสรางความพึงพอใจใหตนไดนอยกวาสินคาของบริษัท 

3.2.5 ลูกคาที่พอใจมักจะเปนผูใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอบริษัท 
เพื่อใหบริษัทนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงสินคาหรือบริการใหตอบสนองความ

ตองการของลูกคาไดดีข้ึน 
3.2.6 การเสนอขายสินคาหรือการใหบริการลูกคาที่พอใจ ยอมมีตนทุนตํ่ากวาการเสนอขาย

สินคาหรือการใหบริการกับกลุมลูกคาใหม 
เน่ืองจากการเสนอขายสินคาหรือการใหบริการจะมีลักษณะเปนข้ันตอนที่ซ้ําๆ 

ประมาณการตนทุนและรายรับที่จะเกิดข้ึนสามารถทําไดคอนขางแนนอนกวา ตนทุนการสื่อสารกับ
ลูกคากลุมน้ีจะมีนอยกวา เน่ืองจากลูกคาจะใหความสนใจและเปดรับตอขาวสารดีอยูแลว ทําใหไมมี
ตนทุนการสื่อสารที่เกินจําเปน 
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แนวคิดเกี่ยวกบัความพึงพอใจของผูบริโภคน้ี ผูวิจัยไดนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการ
สร างแนวคําถามในการสัมภาษณแบบเชิงลึก ( In-Depth Interview) และเก็บแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จากกลุมตัวอยาง ผู เปนลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิ
ประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุต้ังแต 18-35 ป ตลอดจนการ  
วิเคราะห และการอภิปรายผลจากผลการวิจัยที่ไดรับ เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
 
4. แนวคิดเก่ียวกับความภักดีของผูบริโภค (Customer Loyalty) 

4.1 ความหมายเก่ียวกับความภักดี 
สมวงศ พงศสถาพร และสุนทร เลาหพัฒนวงศ (2551: 110) ไดใหนิยามความหมายของ

ความภักดีไววา ความภักดี หมายถึง พฤติกรรมที่ลูกคาผูกมัดตนเองอยางลึกซึ้ง ที่จะกลับมาซื้อสินคา
ซ้ําหรือสนับสนุนสินคาหรือบริการที่ตนเองช่ืนชอบน้ันอยางคงเสนคงวาตอไปในอนาคต แมวาใน
บางครั้งอาจมีเหตุการณบางอยางหรือกิจกรรมการตลาด ไดพยายามเขามามีอิทธิพลโนมนาวใหลูกคา
รายน้ันมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปใชสินคาหรือบริการของคูแขงก็ตาม 

Oliver (1999, อางถึงใน อภิณหพันธุ ชางเขียนดี 2553: 22) ไดกลาวถึงพัฒนาการของ
ความภักดีวา มักจะเริ่มจากการที่ลูกคามีความภักดีกับองคกรในระดับการรับรูกอน คือ เริ่มจากการ 
รับรูวาคุณสมบัติของตราสนิคาน้ันดีหรือนาสนใจกวาตราสินคาอื่นๆ จากน้ันลูกคาก็จะเริ่มมีความภักดี
ในระดับที่มีอารมณและความรูสกึเขามาเกีย่วของมากข้ึน โดยลูกคาจะเริ่มมีความรูสึกช่ืนชอบที่ทวีคูณ
ข้ึนจากการไดมีโอกาสใชตราสินคาเปนครั้งคราว และหลังจากน้ันก็พัฒนาไปสูระดับที่ลูกคาวางใจที่จะ 
ซื้อตราสินคาเดิมอีก และในที่สุดลูกคาก็จะมีพฤติกรรมซื้อซ้ําในตราสินคาน้ันอยางตอเน่ือง 

4.2 การวัดความภักดีจากทัศนคติ 
Aaker (1991, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 79) ไดวางแผนวาการที่จะ     

วัดความภักดีตอตราสินคาของผูบริโภคทั้งทางดานอารมณและความรูสึกของผูบริโภค สามารถวัดได   
จากองคประกอบ 4 ดาน ไดแก 

4.2.1 วัดจากการที่ลูกคาคํานึงถึงคุณคาที่ตองเสียไปจากการเปลี่ยนไปใชตราสินคาอื่น 
(Switching cost) โดยผู บริโภคอาจจะลังเลถึงความเสี่ยงที่จะไดรับในคุณภาพที่ดอยกวาจาก       
ตราสนิคาที่เปลี่ยนไปใช เปนการวัดที่ทําใหทราบถึงพื้นฐานของความภักดีไดในระดับหน่ึง 

4.2.2 วัดจากความพึงพอใจ (Satisfaction) ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญสําหรับทุกระดับความ
ภักดีตอตราสินคา และความไมพึงพอใจของผูบริโภค ก็สามารถทําใหผูบริโภคเปลี่ยนไปใชตราสินคา
อื่นได 

4.2.3 วัดจากความชอบ (Liking of the brand) โดยวัดจากการที่ผู บริโภคเห็นวาตราสินคา
น้ันเปนเสมือนเพื่อนที่คุนเคยหรือไม เปนการวัดจากอารมณความรูสึกที่ผู บริโภคมีตอตราสินคาเปน
สําคัญย่ิงกวาความรูสึกที่ผูบริโภคมีตอคุณสมบัติหรือขอดีเชิงกายภาพของตราสินคา โดยความชอบน้ี 
เปนไดต้ังแตในระดับช่ืนชอบ (Liking) เคารพ (Respect) เปนมิตร (Friendship) จนกระทั่งถึง       
ไววางใจ (Trust) 
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4.2.4 วัดจากความผูกพัน (Commitment) คือ วัดจากความรักและความเช่ือมั่นของลูกคา 
ตอตราสินคาโดยอาจพิจารณาประกอบกับตัวบงช้ีที่สําคัญ อาทิ จํานวนครั้งที่ผู บริโภคเขามาติดตอ     
หรือปฏิสัมพันธกับองคกรและตราสินคา เปนตน 

4.3 การวัดความภักดีจากพฤติกรรม 
Zeithaml, Berry and Parasuraman (1996, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 

82-83) ไดนําเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัดพฤติกรรมในบริบทตางๆ ของธุรกิจบริการ ซึ่งแนวคิด
น้ีสามารถนํามาใชวัดความภักดีในดานพฤติกรรมของผูบรโิภคไดวามีมากนอยเพียงใด ซึ่งประกอบดวย
ความต้ังใจ 4 ดาน ไดแก  

4.3.1 ความต้ังใจบอกตอ (Word-of-mouth communications) ไดแก ลูกคาพูดในสิ่งที่ดี
เกี่ยวกับองคกรหรือไม ลูกคาแนะนําองคกรใหกับผูอื่นที่มาขอคําปรึกษาหรือไม และลูกคาสนับสนุน
คนรูจักใหมาใชบริการขององคกรหรือไม   

4.3.2 ความต้ังใจซื้อ (Purchase intention) ไดแก ลูกคาพิจารณาตราสินคาขององคกรเปน
รายแรกหรือไม ลูกคาใชบริการตางๆขององคกรมากข้ึนในปตอมาหรือไม และลูกคาใชบริการขององค
กรนอยลงในปตอมาหรือไม   

4.3.3 ความต้ังใจอันเกิดจากความออนไหวตอปจจัยดานราคา (Price sensitivity) ไดแก 
ลูกคาจะไปใชบริการบางสวนจากองคกรอื่นที่ใหราคานาสนใจกวาบางหรือไม ลูกคาจะเปลี่ยนไปใช
บริการทั้งหมดจากองคกรอื่นที่มีราคานาสนใจกวาหรือไม และลูกคายินยอมที่จะจายมากข้ึนใหกับ 
องคกรปจจุบันซึ่งใชบริการอยูแมจะตองจายในราคาที่สูงกวาที่จะตองจายใหกับองคกรอื่นหรือไม   

4.3.4 ความต้ังใจวากลาวติเตียน (Complaining behavior) ไดแก ลูกคาจะเปลี่ยนไปใช
บริการขององคกรอื่นทันทีหากประสบปญหากับองคกรที่ใชบริการอยูหรือไม ลูกคาจะติกับลูกคา   
รายอื่นเมื่อประสบปญหากับองคกรที่ใชบริการอยูหรือไม ลูกคาจะติกับหนวยงานภายนอกตางๆ เมื่อ
ประสบปญหากับองคกรที่ใชบริการอยูหรือไม และลูกคาจะติกับพนักงานขององคกรโดยตรงหากมี
ปญหาหรือไม 

 
แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีของผูบริโภคน้ี ผูวิจัยไดนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการ

สรางแนวคําถามในการสัมภาษณแบบเชิงลึก ( In-Depth Interview) และเก็บแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จากกลุมตัวอยาง ผู เปนลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิ
ประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุต้ังแต 18-35 ป ตลอดจนการ  
วิเคราะห และการอภิปรายผลจากผลการวิจัยที่ไดรบั เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 4 เพื่อศึกษา
ความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท 
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5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบงานวิจัยที่มีการศึกษาในเรื่องวิธีการบริหาร

ความสัมพันธกับลูกคาผานสิทธิประโยชน ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกันกับการศึกษาเรื่อง “การสราง
ความสัมพันธกับลูกคาผานโปรแกรมลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษา แครอท รีวอรดส” ดังตอไปน้ี 

5.1 รุงไพลิน สองจา (2555) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารลูกคาสัมพันธ ความพึงพอใจ 
และความภักดีของลูกคาที่มีตอ บัตรสปอต เดอะวันการด ของบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน 
จํากัด” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธผานบัตรสปอต เดอะวันการด ของ
บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด 2) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอบัตรสปอต เดอะวัน
การด ของบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด และ 3) ศึกษาความภักดีของลูกคาที่มีตอ     
บัตรสปอต เดอะวันการด ของบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด และไดใชวิธีการศึกษาวิจัย   
2 รูปแบบคือ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-
Depth Interview) กับผูบริหารที่ดูแลงานดานบริหารลูกคาสัมพันธผานบัตรสปอต เดอะวันการด 
ของบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด 2) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
โดยใชการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการสํารวจดานความพึงพอใจและ
ความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรสปอต เดอะวันการด ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ชุด 

ผลการวิจัยพบวา บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด ไดนํากลยุทธการบริหาร
ลูกคาสัมพันธมาใชและสรางบัตรสมาชิกแบบใหมที่เรียกวา บัตรสปอต เดอะวันการด โดยมี
วัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกในการพกพาและใชงานของลูกคาบัตรสมาชิก กลาวคือ       
บัตรสปอต เดอะวันการด เปนการรวมบัตรสปอต รีวอรดการด และบัตรเดอะวันการดไวในบัตรเดียว 
ทําใหลูกคาสามารถใชบัตรน้ีในการซื้อสินคาหรือใชบริการไดมากข้ึน อีกทั้งยังไดรับสิทธิประโยชน
ตางๆ เพิ่มเปนทวีคูณ ซึ่งสามารถตอบโจทยความตองการของลกูคา และรักษาลูกคาใหอยูกับบริษัทได
ในระยะยาว ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอบัตรสปอต เดอะวันการดในภาพรวมอยูในระดับสูง 
โดยการรวมบัตรสปอต รีวอรด การด และบัตรเดอะวันการดไวในบัตรเดียวทําใหสะดวกตอการพกพา
และใชงานเปนประเด็นที่กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของบัตร
สปอต เดอะวันการด ความภักดีของกลุมตัวอยางที่มีตอบัตรสปอต เดอะวันการด ในภาพรวมอยู    
ในระดับปานกลาง โดยกลุมตัวอยาง รูสึกไววางใจในสินคาและบริการของบริษัท ซึ่งถือเปนความภักดี
ในดานทัศนคติ มีคะแนนความภักดีมากที่สุด และรองลงมาคือ กลุมตัวอยางจะซื้อสินคาหรือ         
ใชบริการผานบัตรสปอต เดอะวันการดมากข้ึน ซึ่งถือเปนความภักดีในดานพฤติกรรม 

5.2 วงศิยา ประเสริฐศิลป  (2548) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารความสัมพันธกับลูกคา
และความภักดีในธุรกิจบริการ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) วัตถุประสงค กระบวนการ กลวิธี 
รวมทั้งการประเมินผลการบริหารความสัมพันธกับลูกคาของธุรกิจบริการ 2) ความสัมพันธระหวาง
การรับรูกลวิธีการสรางความสัมพันธกับลูกคา กับการรับรูถึงความพยายามขององคกรในการสราง
ความสัมพันธกับลูกคา 3) ความสัมพันธระหวางการรับรู กลวิธี การสรางความสัมพันธกับลูกคา     
กับความพึงพอใจตอความสัมพันธที่องคกรมตีอลูกคา 4) ความสัมพันธระหวางการรับรูกลวิธีการสราง
ความสัมพันธกับลูกคา กับความภักดีของลูกคาที่มีตอธุรกิจบริการ 5) ความสัมพันธระหวางการรับรู 
ถึงความพยายามขององคกรในการสรางความสัมพันธกับลูกคา กับความพึงพอใจตอความสัมพันธ    
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ที่องคกรมีตอลูกคา 6) ความสัมพันธระหวางการรับรูถึงความพยายามขององคกรในการสรางความ
สัมพันธกับลูกคา กับความภักดีของลูกคาที่มีตอธุรกิจบริการ และ 7) ความสัมพันธระหวางความ    
พึงพอใจตอความสัมพันธที่องคกรมีตอลูกคากับความภักดีของลูกคาที่มีตอธุรกิจบริการ โดยเลือก
ศึกษา 2 ธุรกิจบริการคือ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
จํากัด (มหาชน) ใชวิธีการวิจัย 2 รูปแบบคือ การสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) 
ตัวแทนธุรกิจบริการดังกลาวและการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุม
ตัวอยางที่เปนลูกคาผู ใชบริการของบัตรเครดิต KTC และระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ AIS ซึ่งได
ต้ังสมมติฐานในการศึกษาไว 6 ขอคือ 

1) การรับรูกลวิธีการสรางความสัมพันธกับลูกคาของธุรกิจบริการมีความสัมพันธในทางบวก
กับการรับรูถึงความพยายามขององคกรในการสรางความสัมพันธกับลูกคา 

2) การรับรูกลวิธีการสรางความสัมพันธกับลูกคาของธุรกิจบริการมีความสัมพันธในทางบวก
กับความพึงพอใจตอความสัมพันธที่องคกรมีตอลูกคา 

3) การรับรูกลวิธีการสรางความสัมพันธกับลูกคามีความสัมพันธในทางบวกกับความภักดี 
ของลูกคาที่มีตอธุรกิจบริการ 

4) การรับรูถึงความพยายามขององคกรในการสรางความสัมพันธกับลูกคามีความสัมพันธ   
ในทางบวกกับความพึงพอใจตอความสัมพันธที่องคกรมีตอลูกคา 

5) การรับรูถึงความพยายามขององคกรในการสรางความสัมพันธกับลูกคามีความสัมพันธ   
ในทางบวกกับความภักดีของลูกคาที่มีตอธุรกิจบริการ 

6) ความพึงพอใจตอความสัมพันธที่องคกรมีตอลูกคามีความสัมพันธในทางบวกกับความภักดี
ของลูกคาที่มีตอธุรกิจบริการ 

ผลการวิจัยพบวา องคกรทั้งสองมีกระบวนการการบริหารลูกคาสัมพันธ 5 ข้ันตอน คือ 
1) กําหนดวัตถุประสงค 2) กําหนดกลุมเปาหมาย 3) กําหนดกลวิธีและชองทางการสื่อเพื่อสรางความ
สัมพันธ 4) ตรวจสอบคุณภาพความสัมพันธ และ 5) ประเมินผล เชนเดียวกัน ผลจากการวิจัย      
เชิงสํารวจพบวา การรับรูกลวิธีการสรางความสัมพันธ การรับรูถึงความพยายามขององคกรในการ
สรางความสัมพันธกับลูกคา ความพึงพอใจตอความสัมพันธที่องคกรมีตอลูกคา และความภักดีของ
ลูกคามีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

5.3 สุณิสา ผองผล (2555) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การร ับรู ความพึงพอใจ และความภ ักด ี     
ต อบ ัตรทร ูการ ด ของล ูกค าบร ิษ ัท ทร ู คอรปอเรช ั่น จ ําก ัด (มหาชน)” โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธผานบัตรทรูการดของบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
2) ศึกษาการรับรูสิทธิประโยชน ของบัตรทรูการด ของลูกคาบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
3) ศึกษาความพึงพอใจตอบัตรทรูการด ของลูกคาบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และ     
4) ศึกษาความภักดีของลูกคาที่มีตอบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) โดยใชวิธีการศึกษาวิจัย     
2 รูปแบบคือ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-
Depth Interview) กับผูที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานบัตรทรูการด 2) การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการสํารวจ
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ดานการรับรู ความพึงพอใจ และความภักดี กับลูกคาผูถือบัตรทรูการด ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 400 ชุด 

ผลการวิจัยพบวา บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ใชวิธีการบริหารความ
สัมพันธกับลูกคาผานสิทธิประโยชนบัตรทรูการด เพื่อตองการสรางคุณคาทางจิตใจใหกับลูกคา    
และศึกษาเรียนรู Lifestyleของลูกคา เพื่อนํามาปรับปรุงสิทธิประโยชนใหตรงกับความตองการของ
ลูกคามากย่ิงข้ึน ตามแนวคิดและทฤษฎีของการบริหารลูกคาสัมพันธ โดยบริษัทเปนผูสงมอบใหกับ
ลูกคาที่ใชสินคาและบริการของบริษัท โดยมียอดคาใชจาย และระยะเวลาการใชงานตามเกณฑ       
ที่กําหนด ในสวนของลูกคาบัตรทรูการด มีการรับรู สิทธิประโยชนของบัตรโดยรวมอยูในระดับ     
ปานกลาง ซึ่งมีความพึงพอใจตอสิทธิประโยชนของบัตรอยูในระดับสูง สวนความพึงพอใจตอบัตร   
ทรูการดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และมีความภักดีโดยรวมตอบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) อยูในระดับปานกลาง 

5.4 อภิณหพันธุ ชางเขียนดี (2553) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารความสัมพันธกับลูกคา
และความภักดีของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)” มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อศึกษา        
1) ศึกษาการบริหารความสัมพันธกับลูกคาของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 2) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางการรับรูการบริหารความสัมพันธกับลูกคากับความพึงพอใจของลูกคา 3) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางการรับรูการบริหารความสัมพันธกับลูกคากับความภักดีของลูกคา 4) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของลูกคากับความภักดีของลูกคา โดยใชวิธีการศึกษาวิจัย         
2 รูปแบบ คือ การสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารความสัมพันธกับลูกคา
ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และการวิจัยเชิงสํารวจกับกลุมตัวอยางที่เปนลูกคาบัญชีเงิน
ฝากของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งชายและหญิงอายุ
ระหวาง 20-50 ป โดยเปดใชบัญชีเงินฝากมาแลวต้ังแต 1 ปข้ึนไป และมีธุรกรรมกับธนาคารต้ังแต    
1 ครั้งตอเดือน ซึ่งไดต้ังสมมติฐานในการศึกษาไว 3 ขอคือ 

1) การรับรูการบริหารความสัมพันธกับลูกคามีความสัมพันธกันในทางบวกกับความพึงพอใจ
ของลูกคา 

2) การรับรูการบริหารความสัมพันธกับลูกคามีความสัมพันธกันในทางบวกกับความภักดีของ
ลูกคา 

3) ความพึงพอใจของลูกคามีความสัมพันธกันในทางบวกกับความภักดีของลูกคา 
ผลการวิจัยพบวา ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใชวิธีการบริหารความสัมพันธกับ

ลูกคาเพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคาตามหลักการ แนวคิด และทฤษฏีของการบริหารความสัมพันธ
กับลูกคา ผลจากการวิจัยเชิงสํารวจพบวา การรับรูการบริหารความสัมพันธกับลูกคา ความพึงพอใจ
ของลูกคา และความภักดีของลูกคา มีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิต 
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ในสวนของงานวิจัยที่ เกี่ยวข องน้ี ผูวิจัยไดเลือกงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสราง
ความสัมพันธกับลูกคาในเชิงของการบริหารความสัมพันธกับลูกคาของธุรกิจบริการ เปนการวิจัยที่   
มีการศึกษาการวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เชนเดียวกับงานวิจัยจุลนิพนธเลมน้ี ซึ่งผูวิจัยนํามาศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบ
คําถาม ทั้งคําถามสําหรับการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูบริหารของบริษัท  
แครอท รีวอรดส จํากัด รวมถึงคําถามสําหรับการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) และ
คําถามสําหรับแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมตัวอยาง ผูเปนลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการ
ลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุต้ังแต 
18-35 ป ตลอดจนการวิเคราะห การอภิปรายผล และเปนขอเสนอแนะใหกับงานวิจัยเรื่อง “การสราง
ความสัมพันธกับลูกคาผานโปรแกรมลูกคาสัมพันธ กรณีศึกษา แครอท รีวอรดส” 

ซึ่งจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของรวมทั้งงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวกับการสรางความสัมพันธ
กับลูกคาในเชิงของการบริหารความสัมพันธกับลูกคาของธุรกิจบริการ เชน การรับรูกลวิธีการสราง
ความสัมพันธกับลูกคาในธุรกิจบริการมีความสัมพันธในทางบวกกับความพึงพอใจและความภักดีของ
ลูกคา และความพึงพอใจของลูกคามีความสัมพันธกันในทางบวกกับความภักดีของลูกคา ดังน้ันผูวิจัย
จึงไดนํามาเปรียบเทียบในการต้ังคําถามถึงความภักดีของลูกคาที่มีความพึงพอใจตอการบริหารลูกคา
สัมพันธผานโปรแกรมลูกคาสัมพันธแครอท รีวอรดส กับกลุมตัวอยาง ผูเปนลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท    
มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุ
ต้ังแต 18-35 ป และไดนํามาสูการต้ังสมมติฐานการวิจัยที่ผูวิจัยไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความ
พึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส กับความภักดีของลูกคาที่มีตอ
บัตรแรบบิท ไดวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส       
มีความสัมพันธในทางบวกกับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสรางความสัมพันธกับลูกคาผานโปรแกรมลูกคาสัมพันธ 

กรณีศึกษา แครอท รีวอรดส” โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธ
ผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส 2) ศึกษาการรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท 
รีวอรดส 3) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส        
4) ศึกษาความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังตอไปน้ี  

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitive Research)  

 
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

1.1 การบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
โดยผูวิจัยไดทําไดการทําวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณ

แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูบริหารของบริษัท แครอท รีวอรดส เพื่อทราบถึงแนวคิดการ
บริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส 

1.1.1 แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

การทําวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณแบบเชิงลึก 
(In-Depth Interview) กับคุณจันทิมันต รุงแสง ตําแหนง CRM Operations Manager บริษัท     
แครอท รีวอรดส จํากัด เพื่อทราบถึงแนวคิดการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส 

2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
เก็บรวบรวมขอมูลจากสื่อออนไลนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารลูกคาสัมพันธ

ผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
1.1.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

1) แบบสัมภาษณ เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณแบบเชิง
ลึก (In-Depth Interview)  

โดยในการทราบถึงแนวคิดการบริหารลูกคาสัมพันธสัมพันธผานโปรแกรมแครอท 
รีวอรดส ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ วิทยา ดานธํารงกูลและพิภพ อุดร (2547) ที่ไดจําแนกองคประกอบ
ของการบริหารลกูคาสัมพันธ ที่ประกอบไปดวย 4 องคประกอบหลัก ที่สามารถอธิบายไดดวยตนแบบ 
(Model) ที่เรียกงายๆวา เดียร (DEAR) ประกอบดวย การสรางฐานขอมูลลูกคา (Database) การใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Electronic) การกําหนดโปรแกรมเพื่อการสรางความสัมพันธ (Action) และ
การเก็บรักษาลูกคา (Retention) มาเปนกรอบแนวทางในการต้ังคําถาม เพื่อประกอบการสัมภาษณ
แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อใหทราบถึงแนวคิดการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรม  
แครอท รีวอรดส ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 
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1.1) ขอมูลทั่วไปขององคกร 
1.1.1) ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทแครอท รีวอรดส 
1.1.2) วัตถุประสงคในการจัดต้ังบริษัทแครอท รีวอรดสและทําโปรแกรม   

แครอท รีวอรดส 
1.1.3) ความทาทายของบริษัทแครอท รีวอรดส 
1.1.4) สถานการณปจจุบันของบริษัทแครอท รีวอรดส 
1.1.5) ปญหาของบริษัทแครอท รีวอรดส 
1.1.6) กลุมเปาหมายหลักของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
1.1.7) การแบงกลุมลูกคาของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
1.1.8) ชองทางการเขาถึงลูกคาของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
1.1.9) ความแตกตางจากโปรแกรมสะสมคะแนนอื่นๆ 
1.1.10) คูแขงของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
1.1.11) หนวยงานที่ดูแลในเรื่องของการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรม

แครอท รีวอรดส 
1.1.12) ปญหาในการทําการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท       

รีวอรดส 
1.1.13) แนวโนมการทําการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท       

รีวอรดส ในอนาคต 
1.2) การบริหารลูกคาสัมพันธ 

1.2.1) การสรางฐานขอมูลลูกคา (Database) 
- การเก็บฐานขอมูลลูกคาของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 

1.2.2) การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Electronic) 
- เทคโนโลยีที่เขามาชวยในการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรม     

แครอท รีวอรดส 
- วิธีการสื่อสารและชองทางการสื่อสารใหลูกคารับรูถึงสิทธิประโยชน

ของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
1.2.3) การกําหนดโปรแกรมเพื่อการสรางความสัมพันธ (Action) 

- สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
- เกณฑในการต้ังสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
- กิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคาผานโปรแกรม     

แครอท รีวอรดส 
1.2.4) การเก็บรักษาลูกคา (Retention) 

- การประเมินผลการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท          
รีวอรดส 

- การเก็บขอมูลผลตอบรับของลูกคาของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
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2) การจดบันทึก เพื่อชวยใหผูวิจัยสามารถบันทึกประเด็นรายละเอียดที่นาสนใจและ
สามารถสรุปใจความสําคัญของผูใหสัมภาษณไดอยางครบถวน 

3) เครื่องบันทึกเสียง เพื่อชวยในการบันทึกขอมูลจากผูใหสัมภาษณ ทําใหไดขอมูล
ครบถวน ซึ่งจะทําใหผูวิจัยสะดวกในการนําขอมูลมาใชในการศึกษาวิจัยควบคูกับการจดบันทึก 

4) การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลจากผลการสัมภาษณแบบเชิงลึก ( In-Depth 

Interview) โดยเก็บรวบรวมจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเปนแหลงขอมูลบุคคล   
และเก็บรวบรวมจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเปนแหลงขอมูลจากสื่อออนไลน 
โดยใชแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ มาเปนกรอบในการวิเคราะหแตละประเด็นที่ศึกษา 

การนําเสนอขอมูลจะเสนอในรูปแบบการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) เพื่อแสดงใหเห็นถึงการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
 

1.2 การรับรูและความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
และความภักดีของลูกคาท่ีมีตอบัตรแรบบิท 

โดยผูวิจัยไดทําการทําวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณ
แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง ผูเปนลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียน
และใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุต้ังแต 18-35 ป 
เพื่อใหทราบถึงการรับรูและความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท        
รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท 

1.2.1 แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 
แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการทําวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ดวยการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง ผูเปนลูกคาที่    
ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา      
2 อยาง และมีอายุต้ังแต 18-35 ป 

1.2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 
ลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท    

รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุต้ังแต 18-35 ป จํานวน 20 คน 
1.2.3 การเลือกกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

ใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) อาศัยอยูใน 
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชตามเกณฑกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยทําการกําหนดไว จํานวน 20 คน 
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1.2.4 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
1) แบบสัมภาษณ เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณแบบเชิง

ลึก (In-Depth Interview) 
แนวคําถามประกอบการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) มีดังน้ี 
1.1) การรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 

โดยในการวัดการรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท    
รีวอรดส ผูวิจัยไดใชแนวคําถามสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 8 ขอ (Carrot 
Rewards 2556) ดังน้ี 

- การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับสวนลดหรือสินคาในเครือบีทีเอสกรุป 
- การสะสมคะแนนเพื่อแลกเปนบัตรสมนาคุณที่หางสรรพสินคา รานคา และ         

โรงภาพยนตรที่รวมรายการ 
- การสะสมคะแนนเพื่อแลกเปนเงินบริจาคใหแกการกุศล 
- การกดคูปองที่ตูคูปองแครอท เพื่อรับสวนลดรานอาหารและเครื่องด่ืม 
- การกดคูปองที่ตูคูปองแครอท เพื่อรับสวนลดสถานที่ใหความบันเทิง 
- การกดคูปองที่ตูคูปองแครอท เพื่อรับสวนลดสินคาหรือบริการอื่นๆ 
- กิจกรรมของสมาชิกแครอท รีวอรดส เพื่อสงเสริมการขาย เชน กิจกรรม 

Speed up Carrot Point กิจกรรม กด ลุน บิน เปนตน 
- กิจกรรมของสมาชิกแครอท รีวอรดส ในแฟนเพจเฟสบุค ไดแก กิจกรรม 

Carrot Day 
รวมถึงแนวคิดของ Assael (2004, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 

62-63) ที่กลาวถึงกระบวนการรับรูของผูบริโภคไววา เริ่มตนจากการเลือกรับขอมูล (Selection) การ
จัดระเบียบขอมูล (Organization) และการตีความหมาย (Interpretation) 

จากน้ันผูวิจัยไดนําแนวคําถามสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ มาเปนกรอบแนวทางในการต้ังคําถาม โดยใหผูใหสัมภาษณตอบถึงการ
รับรูสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส วา ทราบหรือไมทราบ อยางไร เพื่อใหทราบถึงการ
รับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ซึ่งมีแนวคําถาม ดังตอไปน้ี 

1.1.1) ลูกคารบัรูถึงสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดสเกี่ยวกับการ
แลกคะแนนสะสมไดอยางไร ผานชองทางไหนบาง 

1.1.2) ลูกคารูหรือไมวาโปรแกรมแครอท รีวอรดส มอบสิทธิประโยชน
เกี่ยวกับการแลกคะแนนสะสมอะไรใหแกลูกคาบาง 

1.1.3) ลูกคารับรูถึงสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดสเกี่ยวกับ
คูปองสวนลดจากตูคูปองไดอยางไร ผานชองทางไหนบาง 

1.1.4) ลูกคารูหรือไมวาโปรแกรมแครอท รีวอรดส มอบสิทธิประโยชน
เกี่ยวกับคูปองสวนลดจากตูคูปองอะไรใหแกลูกคาบาง 

1.1.5) ลูกคารับรูถึงสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดสเกี่ยวกับ
กิจกรรมสําหรับสมาชิกแครอท รีวอรดสไดอยางไร ผานชองทางไหนบาง 
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1.1.6) ลูกคารูหรือไมวาโปรแกรมแครอท รีวอรดส มอบสิทธิประโยชน
เกี่ยวกับกิจกรรมสําหรับสมาชิกแครอท รีวอรดสอะไรใหแกลูกคาบาง 

1.1.7) ลูกคาคิดวาชองทางไหนสะดวกในการรับขาวสารสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส เพราะอะไร 

 
1.2) ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 

โดยในการวัดความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรม   
แครอท รีวอรดส ผูวิจัยไดใชแนวคําถามสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 8 ขอ (Carrot 
Rewards 2556) เชนเดียวกับการรับรู และไดใชแนวคิดของ อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 341-343)   
ที่ไดกลาววา ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ระดับความรูสึกพึงพอใจหรือผิดหวังจากการ
เปรียบเทียบผลหรือการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑกับความคาดหมายของลูกคา จะเห็นไดวาจุดสําคัญ 
คือ การปฏิบัติงานของผลิตภัณฑกับความคาดหมาย ถาการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑไมถึงความ
คาดหมายลูกคาจะไมพอใจ ถาการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑเทากับความคาดหมายลูกคาก็พอใจ ถา
การปฏิบัติงานของผลิตภัณฑสูงเกินความคาดหมายลูกคาก็จะพอใจหรือยินดีเปนอยางย่ิง รวมไปถึง
แนวคิดของ Oliver (อางถึงใน สมวงศ พงศสถาพร และสุนทร เลาหพัฒนวงศ 2551: 116) ที่ไดสรุป
นิยามความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ คือ การตอบสนองตอความอิ่มอกอิ่มใจของ
ลูกคา ซึ่งมาจากการตัดสินวาคุณสมบัติของผลติภัณฑหรือบริการน้ันๆ ไดมอบระดับความอิ่มอกอิ่มใจ
ที่ไดจากการใชบริการน้ันๆ รวมถึงระดับความอิ่มอกอิ่มใจที่มากกวาหรือตํ่ากวาความคาดหวังไวดวย  

จากน้ันผูวิจัยไดนําแนวคําถามสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ มาเปนกรอบแนวทางในการต้ังคําถาม โดยใหผูใหสัมภาษณตอบถึง
ความพึงพอใจในสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส วา มีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด 
อยางไร เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
ซึ่งมีแนวคําถาม ดังตอไปน้ี 

1.2.1) ลูกคาเคยรบัสิทธิประโยชนในการแลกคะแนนอะไรบางผานโปรแกรม   
แครอท รีวอรดส และมีความคิดเห็นอยางไร 

1.2.2) ลูกคาเคยใชสิทธิประโยชนในการกดคูปองจากตูคูปองแครอทอะไรบาง
ผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส และมีความคิดเห็นอยางไร 

1.2.3) ลูกคาเคยเขารวมกิจกรรมที่จัดข้ึนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
หรือไม หากเคย มีความคิดเห็นอยางไร 

1.2.4) ลูกคาเห็นวาโปรแกรมแครอท รีวอรดส ควรมอบสิทธิพิเศษอะไร
เพิ่มเติมอีก เพราะเหตุใด 
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1.3) ความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท 
โดยในการวัดความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท ผูวิจัยมุงวัดถึงความภักดี

ของผูใหสัมภาษณในดานทัศนคติ และความต้ังใจมีพฤติกรรม ซึ่งผูวิจัยไดนําแนวคิดของ Aaker 
(1991, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 79) ที่ไดวางแผนวาการวัดความภักดีตอตราสินคาของ
ผูบริโภคทั้งทางดานอารมณและความรูสกึของผูบริโภค จากองคประกอบ 4 ดาน ไดแก 1) วัดจากการ
ที่ลูกคาคํานึงถึงคุณคาที่ตองเสียไปจากการเปลี่ยนไปใชตราสินคาอื่น (Switching cost) 2) วัดจาก
ความพึงพอใจ (Satisfaction) 3) วัดจากความชอบ (Liking of the brand) และ4) วัดจากความ
ผูกพัน (Commitment) และแนวคิดของ Zeithaml, Berry and Parasuraman (1996, อางถึงใน 
วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 82-83) ไดนําเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัดพฤติกรรมในบริบท
ตางๆของธุรกิจบริการ ซึ่งแนวคิดน้ีสามารถนํามาใชวัดความภักดีในดานพฤติกรรมของผูบริโภคไดวามี
มากนอยเพียงใด ซึ่งประกอบดวยความต้ังใจ 4 ดาน ไดแก 1) ความต้ังใจบอกตอ (Word-of-mouth 
communications) 2) ความต้ังใจซื้อ (Purchase intention) ความต้ังใจอันเกิดจากความออนไหว
ตอปจจัยดานราคา (Price sensitivity) และ4) ความต้ังใจวากลาวติเตียน (Complaining behavior) 

จากน้ันผูวิจัยไดนําแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ มาเปนกรอบแนวทางใน
การต้ังคําถาม โดยใหผูใหสัมภาษณตอบถึงความภักดีตอบัตรแรบบิททั้งในดานทัศนคติ และความ
ต้ังใจมีพฤติกรรม วา มีความเห็นดวยมากนอยเพียงใด อยางไร เพื่อทราบถึงความภักดีของลูกคาที่มี
ตอบัตรแรบบิท ซึ่งมีแนวคําถาม ดังตอไปน้ี 

1.3.1) สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทําใหลูกคารูสึกอยางไร
ตอบัตรแรบบิท เพราะอะไร (เชน ไววางใจและเช่ือมั่น ผูกพันและใกลชิด เปนเหมือนเพื่อน         
หรือเสียดายหากไมไดเปนลูกคาบัตรแรบบิท เปนตน) 

1.3.2) สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทําใหลูกคาใชจาย   
ผานบัตรแรบบิทมากข้ึนหรือไม เพราะอะไร 

1.3.3) สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทําใหลูกคานําคูปอง   
ไปใชมากข้ึนหรือไม เพราะอะไร 

1.3.4) สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทําใหลูกคาเลือก
เดินทางบีทีเอสกอนการเดินทางอื่นๆหรือไม เพราะอะไร 

1.3.5) สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทําใหลูกคาเลือกใชบัตร
แรบบิทกอนการใชบัตรแทนเงินสดอื่นๆกอนเสมอหรือไม เพราะอะไร  

1.3.6) สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทําใหลูกคาอยากชักชวน
เพื่อนใหมาใชงานบัตรแรบบิทหรือไม เพราะอะไร  

1.3.7) ลูกคาเคยพูดถึงสิ่งดีๆ ที่ไดรับจากการใชงานสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส ใหเพื่อนฟงหรือไม อยางไร 

1.3.8) หากมีบัตรที่ใหขอเสนอดีกวาบัตรแรบบิทลูกคาจะเปลี่ยนไปใชบัตรน้ัน
หรือไม เพราะอะไร 

1.3.9) ลูกคาเคยมีปญหาจากการใชงานบัตรแรบบิทหรือสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส แลวรองเรียนกับบริษัทหรือไม อยางไร 
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2) การจดบันทึก เพื่อชวยใหผูวิจัยสามารถบันทึกประเด็นรายละเอียดที่นาสนใจและ
สามารถสรุปใจความสําคัญของผูใหสัมภาษณไดอยางครบถวน 

3) เครื่องบันทึกเสียง เพื่อชวยในการบันทึกขอมูลจากผูใหสัมภาษณ ทําใหไดขอมูล
ครบถวน ซึ่งจะทําใหผูวิจัยสะดวกในการนําขอมูลมาใชในการศึกษาวิจัยควบคูกับการจดบันทึก 

4) การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลจากผลการสัมภาษณแบบเชิงลึก ( In-Depth 

Interview) โดยเก็บรวบรวมจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเปนแหลงขอมูลบุคคล   
และใชแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ มาเปนกรอบในการวิเคราะหแตละประเด็นที่ศึกษา 

การนําเสนอขอมูลจะเสนอในรูปแบบการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) เพื่อแสดงใหเหน็ถึงการรับรูและความพึงพอใจของลูกคาที่มตีอสิทธิประโยชนของโปรแกรม
แครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท 

 
2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยผู วิจัยไดทําไดการทําวิจัยเ ชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดวยการ        
เก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมตัวอยาง ผูเปนลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียน
และใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุต้ังแต 18-35 ป 
เพื่อใหทราบถึงการรับรูและความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท        
รีวอรดส และความภักดีของลูกคาทีม่ีตอบัตรแรบบิท 

2.1 การรวบรวมขอมูล 
ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เรื่องการ

รับรูและความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส และเรื่องความ
ภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท จากกลุมตัวอยาง ผูเปนลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียน
และใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุต้ังแต 18-35 ป 
อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 2-4 

2.2 ประชากรท่ีใชในการศึกษา 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ ลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิ

ประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุต้ังแต 18-35 ป อาศัยอยูใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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2.3 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 
ผูวิจัยนําจํานวนประชาการดังกลาวไปคํานวณเพื่อกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่จะใช   

ในการวิจัยครั้งน้ี ตามสูตรของ Yamane (วิเชียร เกตุสิงห 2537, อางถึงใน ธัญวดี บัลลังกสุข 2554: 
31) โดยกําหนดคาความเช่ือมั่น 95% และความผิดพลาดไมเกิน 5% จากสูตร 

 

 
N คือ ขนาดของประชากร 
n คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง 
e คือ ความคลาดเคลื่อนของการตัวอยาง 
 
ซึ่งจากจํานวนประชากรที่มากกวา 100,000 คน สามารถคํานวณไดจํานวนของ      

กลุมตัวอยาง 400 คน 
จากสูตรสรุปไดวาจํานวนประชากรที่มากกวา 100,000 คน สามารถคํานวณจํานวนของ

กลุมตัวอยางได 400 คน แตผูวิจัยลดจํานวนของกลุมตัวอยางเหลือ 200 คน เน่ืองจากผูวิจัยไดเพิ่ม 
ในสวนของการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับลูกคา เพื่อที่จะไดทราบความ
ตองการและความรูสึกที่แทจริงของลูกคาบัตรแรบบิท 

2.4 วิธีการสุมตัวอยาง 
ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi - Stage Sampling) ทั้งแบบ     

ใชทฤษฎีความนาจะเปน (Probability Sampling) และแบบไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Non-
Probability Sampling) ดังน้ี 

2.4.1 สุมสถานีรถไฟฟาที่จะศึกษา 
ผูวิจัยไดพิจารณาเลือกสถานีบีทีเอส โดยผูวิจัยเจาะจงเลือกเฉพาะ 10 สถานี           

บีทีเอสที่มีผูใชบรกิารสูงสุดตอวัน ไดแก สยาม อโศก หมอชิต อนุสาวรียชัยสมรภูมิ ศาลาแดง ออนนุช    
ชิดลม พญาไท แบริ่ง และพรอมพงษ (บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 2556) 

2.4.2 สุมกลุมตัวอยางที่จะศึกษา 
ผูวิจัยไดสุมตัวอยางแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ดวยการเลือกสถานี

บีทีเอสโดยการเลือกเฉพาะ 10 สถานีบีทีเอสที่มีผูใชบริการสูงสุดตอวัน หลังจากน้ันใชวิธีเลือก     
กลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) ซึ่งจากกลุมตัวอยาง 200 คน จึงไดจํานวนสถานีบีทีเอส
และจํานวนกลุมตัวอยาง ดังน้ี  

- สถานีสยาม    จํานวน 20 คน 
- สถานีอโศก    จํานวน 20 คน 
- สถานีหมอชิต   จํานวน 20 คน 
- สถานีอนุสาวรียชัยสมรภูม ิ  จํานวน 20 คน 
- สถานีศาลาแดง   จํานวน 20 คน 
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- สถานีออนนุช   จํานวน 20 คน 
- สถานีชิดลม   จํานวน 20 คน 
- สถานีพญาไท   จํานวน 20 คน 
- สถานีแบริ่ง    จํานวน 20 คน 
- สถานีพรอมพงษ   จํานวน 20 คน 

2.5 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
เครื่องมือที่ผูวิจัยใชสําหรับเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูเปนลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท     

มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุ
ต้ังแต 18-35 ป คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใชแบบสอบถามประเภทปลายปด (Close-
ended Question) เปนสําคัญ โดยแบงโครงสรางของคําถามออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1: คําถามเกี่ยวกับขอมูลของผูใชงาน 
สวนที่ 2: คําถามเกี่ยวกับการรับรูและความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของ

โปรแกรมแครอท รีวอรดส 
สวนที่ 3: คําถามเกี่ยวกับความภักดีตอบัตรแรบบิท 

2.6 การวัดตัวแปรและเกณฑการใหคะแนน 
2.6.1 การรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส  

ผูวิจัยใหผู ตอบแบบสอบถามระบุถึงการรับรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของโปรแกรม    
แครอท รีวอรดส โดยใหผูตอบแบบสอบถามตอบวาทราบหรือไมทราบ โดยใชมาตรฐานการวัดแบบ 
Nominal Scales ซึ่งใชแนวคําถามสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 8 ขอ (Carrot 
Rewards 2556) ดังน้ี 

1) การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับสวนลดหรือสินคาในเครือบีทีเอสกรุป  
2) การสะสมคะแนนเพื่อแลกเปนบัตรสมนาคุณที่หางสรรพสินคา รานคา และโรง

ภาพยนตรที่รวมรายการ 
3) การสะสมคะแนนเพื่อแลกเปนเงินบริจาคใหแกการกุศล 
4) การกดคูปองที่ตูคูปองแครอท เพื่อรับสวนลดรานอาหารและเครื่องด่ืม 
5) การกดคูปองที่ตูคูปองแครอท เพื่อรับสวนลดสถานที่ใหความบันเทิง 
6) การกดคูปองที่ตูคูปองแครอท เพื่อรับสวนลดสินคาหรือบริการอื่นๆ 
7) กิจกรรมของสมาชิกแครอท รีวอรดส เพื่อสงเสริมการขาย เชน กิจกรรม Speed 

up Carrot Point กิจกรรม กด ลุน บิน เปนตน 
8) กิจกรรมของสมาชิกแครอท รีวอรดส ในแฟนเพจเฟสบุค ไดแก กิจกรรม Carrot 

Day 
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2.6.2 ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส  
ผูวิจัยใหผูตอบแบบสอบถามไดทําการวัดระดับความพึงพอใจที่มีตอสิทธิประโยชนของ

โปรแกรมแครอท รีวอรดส โดยใชแนวคําถามสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 8 ขอ 
(Carrot Rewards 2556) เชนเดียวกับการรับรู โดยจะใหผูตอบแบบสอบถามระบุถึงความพึงพอใจใน
สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส วา มีระดับของความพึงพอใจมากนอยเพียงใด          
บนมาตรฐานการวัดแบบ Likert Scales ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

1 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด ไปจนถึงระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  
หลังจากน้ันผูวิจัยจะนําผลการวิจัยที่ไดหาคาเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางแลว

มาแปลความหมายเปนระดับของความพึงพอใจ โดยมีเกณฑในการแปลความหมายขอมูล ดังน้ี  
เกณฑระดับคะแนนเฉลี่ย          ระดับความพึงพอใจ 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00   มีระดับความพึงพอใจในระดับ สูงมาก 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20   มีระดับความพึงพอใจในระดับ สูง 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40   มีระดับความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60   มีระดับความพึงพอใจในระดับ ตํ่า 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80   มีระดับความพึงพอใจในระดับ ตํ่ามาก 
 

2.6.3 ความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท 

ในการวัดความภักดีในครั้งน้ี ผู วิจัยมุงวัดถึงความภักดีของผูตอบแบบสอบถามดาน
ทัศนคติ และความต้ังใจมีพฤติกรรม  

โดยในการวัดความภักดีดานทัศนคติ ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ Aaker (1991, อางถึงใน 
วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 79) มาประยุกตในการต้ังคําถาม เพื่อวัดวาการบริหารความสัมพันธกับ
ลูกคาผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส น้ี ลูกคามีความรูสึกเห็นดวยมากนอยเพียงใดตอแนวคําถาม     
4 ขอ ดังตอไปน้ี  

1) สิทธิประโยชนของแครอท รีวอรดส ทําใหทานรูสึกไววางใจและเช่ือมั่นในบริการ
ของบัตรแรบบิท 

2) สิทธิประโยชนของแครอท รีวอรดส ทําใหทานรูสึกผูกพันและมคีวามใกลชิดกับบตัร
แรบบิท 

3) สิทธิประโยชนของแครอท รีวอรดส ทําใหทานรูสึกวาบัตรแรบบิทเปนเหมือนเพื่อน
ที่คุนเคย 

4) สิทธิประโยชนของแครอท รีวอรดส ทําใหทานรูสึกเสียดาย หากไมไดเปนลูกคาของ
บัตรแรบบิท 

ในสวนของการวัดความภักดีดานความต้ังใจมีพฤติกรรมของลูกคา ผูวิจัยไดนําแนวคิด
ของ Zeithaml, Berry and Parasuraman (1996, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 82-83) 
เพื่อวัดวาการบริหารความสัมพันธกับลูกคาผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส น้ี ลูกคามีความรูสึกเห็น
ดวยมากนอยเพียงใด จากคําถามวัดความภักดีจากความต้ังใจมีพฤติกรรมทั้ง 4 ดาน ไดแก  
 

   ส
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1) ความต้ังใจบอกตอ (Word-of-mouth communications) 
1.1) ทานเต็มใจที่จะพูดถึงสิ่งดีๆที่ไดรับจากการใชงานสิทธิประโยชนของแครอท       

รีวอรดส ใหผูอื่นฟง 
1.2) สิทธิประโยชนของแครอท รีวอรดส ทําใหทานอยากชักชวนใหผูอื่นมา        

ใชบริการบัตรแรบบิท 
2) ความต้ังใจซื้อ (Purchase intention) 

2.1) สิทธิประโยชนของแครอท รีวอรดส จะทําใหทานใชจายผานบัตรแรบบิทมาก
ข้ึน 

2.2) สิทธิประโยชนของแครอท รีวอรดส จะทําใหทานกดคูปองจากตูคูปองแครอท
และนําไปใชมากข้ึน 

2.3) สิทธิประโยชนของแครอท รีวอรดส จะทําใหทานเลือกใชบัตรแรบบิทจาย
แทนสิ่งอื่นๆ เชน เงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต กอนเสมอ 

2.4) สิทธิประโยชนของแครอท รีวอรดส จะทําใหทานเลือกเดินทางโดยสาร        
บีทีเอสกอนการเดินทางโดยสารอื่นๆ เสมอ 

2.5) สิทธิประโยชนของแครอท รีวอรดส ทําใหทานรูสึกอยากใชจายผานบัตร   
แรบบิทตอไปเรื่อยๆ 

3) ความต้ังใจอันเกิดจากความออนไหวตอปจจัยดานราคา (Price sensitivity) 
3.1) หากทานประสบปญหาเกี่ยวกับบัตรแรบบิทหรือสิทธิประโยชนของโปรแกรม

แครอท รีวอรดส ทานจะยังไมเปลี่ยนไปใชบริการบัตรแทนเงินสดของผูใหบริการรายอื่นทันที  
3.2) สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทําใหทานไมอยากเปลี่ยนไปใช

บริการบัตรแทนเงินสดของผูใหบริการรายอื่นหากไดขอเสนอที่ดีกวา 
4) ความต้ังใจวากลาวติเตียน (Complaining behavior) 

4.1) หากทานมีขอเสนอแนะหรือขอรองเรียนเกี่ยวกับบัตรแรบบิทหรือสิทธิ
ประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทานพรอมจะบอกกลาวเพื่อใหบริษัทปรับปรุง 

4.2) หากผูอื่นมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับบัตรแรบบิทหรือสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส ทานจะแกไขความเขาใจผิดน้ันทันท ี

หลังจากน้ันผูวิจัยจะนําผลการวิจัยที่ไดหาคาเฉลี่ยความภักดีของกลุมตัวอยาง แลวมา
แปลความหมายเปนระดับของความภักดี โดยมีเกณฑในการแปลความหมายขอมูล ดังน้ี 

เกณฑระดับคะแนนเฉลี่ย     ระดับความภักดี 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00   มีระดับความภักดีในระดับ สูงมาก 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20    มีระดับความภักดีในระดับ สูง 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40    มีระดับความภักดีในระดับ ปานกลาง 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60   มีระดับความภักดีในระดับ ตํ่า 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80    มีระดับความภักดีในระดับ ตํ่ามาก 
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2.7 การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 
ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลโดยการนําขอมูลมาประมวลผลดวยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for windows เพื่อประมวลผลและ         
วิเคราะหขอมูลในลักษณะตางๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

1) วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) เพื่อแจก
แจกความถ่ี (Frequency) หาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Means) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง การรับรูและความพึงพอใจ
ของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตร
แรบบิท 

2) วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานดวยคาสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อหาคา
ประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางคูของตัวแปร คือ ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส กับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสรางความสัมพันธกับลูกคาผานโปรแกรมลูกคาสัมพันธ 

กรณีศึกษา แครอท รีวอรดส” โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธ
ผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส 2) ศึกษาการรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท 
รีวอรดส 3) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส        
4) ศึกษาความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท  ซึ่งเปนการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ดวยการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูบริหารของบริษัท แครอท     
รีวอรดส เพื่อทราบถึงการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส รวมถึงการสัมภาษณ
แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง เพื่อทราบถึงการรับรูและความพึงพอใจของ
ลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท 
และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง เพื่อทราบถึงการรับรูและความพึงพอใจของลูกคา
ที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบทิ โดยผู
วิจัยสามารถประมวลผลการวิเคราะหขอมูล ไดดังตอไปน้ี 

1. ผลการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ  
2. ผลการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ  
3. ผลการวิเคราะหเชิงอนุมาน 

 
1. ผลการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ 

1.1 การบริหารลกูคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
โดยผูวิจัยทําการการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูบริหารของ

บริษัท แครอท รีวอรดส เพื่อทราบถึงแนวคิดการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
จํานวน 1 ทาน คือ คุณจันทิมันต รุงแสง ตําแหนง CRM Operations Manager บริษัท แครอท      
รีวอรดส จํากัด ซึ่งไดผลการวิจัยตามกรอบแนวคําถามที่ต้ังไวดวยรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

1.1.1 ขอมูลเก่ียวกับบริษัท แครอท รีวอรดส  
“เปนบริษัทที่ทํา Marketing program ให Rabbit Card ทําเกี่ยวกับแตมสะสม

สําหรับผูถือบัตรแรบบิท”  
(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 

1.1.2 วัตถุประสงคในการจัดต้ังบริษัทแครอท รีวอรดส 
“เหมือนบัตรเครดิตที่มีโปรแกรมสะสมคะแนนทั่วๆไป เพื่อจะใหลูกคาหันมาใชจาย

ผานบัตรแรบบิทมากข้ึน จึงมีการทํารีวอรดสและโปรแกรมทางการตลาดเพื่อจงูใจลกูคา และเพื่อสราง
คุณคาเพิ่มใหกับลูกคาที่ใชงานบัตรแรบบิท รวมถึงการมุงทํากําไรใหบริษัทดวยเชนกัน” 

(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 
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1.1.3 ความทาทายของบริษัทแครอท รีวอรดส 
“ทําอยางไรใหมีคนหันมาใชจายผานบัตรแรบบิทมากๆ ทําการสะสมแตมผาน

โปรแกรมแครอท รีวอรดส และนําแตมมาแลกใช เพื่อสรางกําไรใหกับบริษัท”  
(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 

1.1.4 สถานการณปจจุบันของบริษัทแครอท รีวอรดส 
“เริ่มทําในสวนของการสะสมแตม ประมาณเดือน พ.ค. ป 2555 มีสมาชิกแครอท       

รีวอรดส ประมาณ 360,000 คน เปนคนที่ลงทะเบียนผานเว็ปไซต เปนสมาชิกเต็มรูปแบบ ประมาณ 
240,000 คน อีกประมาณ 120,000 คน เปนสมาชิกที่ไปแตะที่ตูคูปอง เพื่อจะเอาคูปองสวนลด ยังไม
เคยเขาเว็ปไซตมาลงทะเบียน”  

(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 
1.1.5 ปญหาของบริษัทแครอท รีวอรดส 

“จุดวางตูคูปองของเรา มีแค 60 จุด ทุกสถานีบีทีเอส ยกเวนสวนตอขยาย อาจไม
เพียงพอในการทําการตลาด เพราะจะไดแคกลุมลูกคาที่เดินทางบีทีเอส รวมถึงรานคาที่จะมารวมจัด
โปรแกรมอาจมองวายังไมมากพอ ไมคุมคาในการลงทุนรวม แตมีแพลนกําลังจะขยายจุดวางตูคูปอง 
ตามตึกที่มีทางเช่ือมกับบีทีเอส และตึกที่เปนจุดสังเกต เชน สยามพารากอน มาบุญครอง เปนตน 
ภายในสิ้นปแพลนไววาจะเพิ่มใหไดประมาณ 120 จุด ณ ตอนน้ีมี 80 จุด” 

(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 
1.1.6 แนวคิด วัตถุประสงคท่ีทําโปรแกรมแครอท รีวอรดส 

“วัตถุประสงคหลักเลย คือ เนนการทําใหคนหันมาใชจายผานบัตรแรบบิทมากข้ึน ให
ลูกคาใชคะแนนสะสม เพื่อใหทางแครอท รีวอรดส ไดขายแตม ใหลูกคากดคูปองผานตู เพื่อหารายได
จากการขายโฆษณาของตูคูปอง มุงทํากําไรใหบริษัท สวนวัตถุประสงครองคือ เปนอีกชองทางหน่ึงใน
การสนับสนุนบีทีเอส ในเรื่องของคะแนนสะสม และสรางคุณคาเพิ่มใหแกลูกคาที่ใชงานบัตรแรบบิท”  

(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 
1.1.7 กลุมเปาหมายหลักของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 

“คนที่ถือบัตรแรบบิททุกประเภท และพวกที่ถือบัตรแรบบิทรวมที่มีการสะสมแตม 
เชน บัตรแรบบิท ธนาคารกรุงเทพ แมคโดนัล แรบบิท เปนตน ในชวงแรกจะเนนกลุมบุคคลที่มีอายุ
ต้ังแต 18-35 ป เน่ืองจากเปนกลุมเปาหมายหลักที่มีการใชงานโปรแกรมมากที่สุด” 

(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 
1.1.8 การแบงกลุมลูกคาของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 

“แบงตามอายุ ชวงแรกเราจะเนนในชวงอายุ 18-35 ป เพราะมีการใชงานบัตร
ประเภทนักเรียน - นักศึกษา และบุคคลทั่วไปมากที่สุด รวมถึงเปนกลุมเปาหมายหลักที่มีการใชงาน
โปรแกรมมากที่สุดอีกดวย”  

(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 
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1.1.9 ชองทางการเขาถึงลูกคาของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
“เราจะใชขอความทางโทรศัพท (SMS) สงขาวสารตางๆไปยังลูกคามากที่สุด 

รองลงมาเปนการสงอีเมลลหาลูกคา เพื่อแนะนําขาวสารและโปรโมช่ันทุกเดือน แตเพิ่งเริ่มสงอีเมลล
เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผานมา” 

(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 
1.1.10 แนวคิดในการทําการบริหารลูกคาสัมพันธ 

1) การเก็บฐานขอมูลลูกคา (Database) 
“มีเซิรฟเวอรในการเก็บฐานขอมูลลูกคา และนําขอมูลมาวิเคราะห เพื่อจัด

โปรโมช่ันตางๆสงไปใหลูกคา เปนการทําการตลาดอีกชองทางหน่ึง คือ e- Marketing น่ันเอง” 
(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 

2) เทคโนโลยีท่ีเขามาชวยในการทํา CRM (Electronics) 
“การเก็บแตม ใชซอฟตแวรหลักจากฐานขอมูลแมที่นิวซีแลนด สงขอมูลไปเก็บที่

ฐานขอมูลแมที่นิวซีแลนด เพื่อปองกันความผิดพลาดและการสูญหายของขอมูล” 
(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 

“การเก็บขอมูลลูกคา ใชซอฟตแวรเพื่อชวยเหลือคอลเซ็นเตอร โดยเปน
โปรแกรมแสดงขอมูลลกูคาที่โทรเขามา หากเปนเบอรที่ลงทะเบียนไวกับโปรแกรมแครอท รีวอรดส ก็
จะข้ึนประวัติสวนตัว และประวัติการใชงานของลูกคาคนน้ันๆ ปจจุบันมีคอลเซ็นเตอรประมาณ 6 คน 
และมีลูกคาโทรเขามาประมาณ 120-150 คน ตอวัน” 

(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 
3) โปรแกรมสรางความสัมพันธ (Action) 

“ก็จะมีสิทธิประโยชนตางๆ ที่ลูกคาจะไดรับจากโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไดแก 
การสะสมคะแนนและการแลกคะแนนแครอท พอยท คูปองสวนลดฟรีตามรานคาที่ซื้อโฆษณาที่ตู
kioskแตละเดือน และกิจกรรมในแตละเดือน” 

(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 
“กิจกรรมออฟไลน มีการจัด Road show เพื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับโปรแกรม

แครอท รีวอรดส ตามสถานีบีทีเอสและตึกที่อยูบริเวณใกลเคียง เพื่อชวยเหลือลูกคาในเรื่องของการ
ลงทะเบียน รวมทั้งลดปญหาและตอบขอสงสัยของลูกคา รวมถึงกิจกรรมผานตูคูปองแครอท ให
สมาชิกกดคูปองเพื่อรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมากมาย” 

(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 
“กิจกรรมออนไลน มีการกิจกรรมในแฟนเพจเฟสบุค เปนสื่อที่เปนการสื่อสาร

สองทาง ใหสมาชิกที่กดไลคแฟนเพจของแครอท รีวอรดส ไดรวมสนุก ชิงของรางวัล ติดตามขาวสาร
และอื่นๆ อีกมากมาย” 

(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 
“สวนกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม เปนกลุมคนอายุประมาณ 18-35 ป มี

แนวโนมการเขารวมกิจกรรมมากที่สุด” 
(คุณจนัทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 
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4) การรักษาลูกคา (Retention) 
“การประเมินผลการทําCRM เปนการประเมินผลการทํางานของแผนกบริการ

ลูกคา เปนการจบเคสแตละเคสของคอลเซ็นเตอร ในสวนของการลงทะเบียน จะตองทําใหคนสมัคร
ลงทะเบียนใหไดตามเปาหมาย ในสวนของการรับสาย จะตองรับสายภายในริงที่กําหนด และในสวน
ของการปดเคสแตละวัน ตองทําใหไดภายในระยะเวลาที่กําหนด และยังมีการประเมินผลในเรื่องของ
สิทธิประโยชนในสวนตางๆ ก็จะมีในสวนของการสะสมคะแนน จะตองทําใหคนนําแตมมาแลกของให
ไดตามเปาหมายที่วางไว ในสวนของคูปอง มีการเก็บขอมูลวาลูกคามีการกดใชคูปองของรานคาหรือ
บริการใดมากที่สุด เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากย่ิงข้ึน ในสวนของการใชจายเงินผาน
บัตร จะตองทําใหลูกคาใชจายผานบัตรไดตามยอดที่ต้ังไว” 

(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 
“การเก็บขอมูลผลตอบรับของลูกคาในฐานขอมูล มีหนวยงานที่ทําการวิเคราะห

ธุรกิจ และหนวยงานที่ทําการวิเคราะหขอมูล หากอยากทราบขอมูลในสวนไหน ก็จะสามารถดึงมา
ใชไดตามตําแหนงหนาที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ” 

(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 
1.1.11 ความแตกตางจากโปรแกรมลูกคาสัมพันธอ่ืนๆ 

“แตกตางในเรื่องของสินคา และการทําแคมเปญ และยังมีลูกคาอยูในกลุมเล็กๆ มีผู
ถือบัตรแรบบิทแคหลักลาน จํากัดอยูไดแคผูใชงานในกรุงเทพมหานคร” 

(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 
1.1.12 คูแขงของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 

“ในสวนของโปรแกรมและบัตร ไมมีคูแขง เน่ืองจากบัตรแรบบิทเปนเดียวที่สามารถ
ใชจายในรานคารวมกับใชเดินทางบีทีเอสได ณ ตอนน้ี” 

(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 
“ในสวนของการขายโฆษณา ก็จะมีคูแขง คือ เว็ปไซตที่ปริ้นทคูปองฟรี เชน 

coupon.com, street deal เปนตน ซึ่งถือเปนคูแขงทางการตลาดอีกทางหน่ึง” 
(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 

1.1.13 สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
“ก็จะมีในเรื่องของการแลกคะแนนแครอท พอยท คูปองสวนลดฟรีตามรานคาที่ซื้อ

โฆษณาที่ตูkioskแตละเดือน และกิจกรรมในแตละเดือน” 
(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 

“ปจจุบันมีพันธมิตรที่รวมสะสมคะแนนผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส 4 รานคา
ดวยกัน ไดแก รานแมคโดนัล รานอื้ม…มิลค รานซีเคล็ท เรซีพี และโรงภาพยนตรในเครือเมเจอร ซีนี
เพล็กซ”  

(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 
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1.1.14 เกณฑในการต้ังสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
“ในสวนของการแลกคะแนนสะสม ชวงแรกๆ เราจะเนนการประหยัดตนทุน 

เน่ืองจากบริษัทเพิ่งเปดมาไดไมนาน และมีทุนนอย จึงเนนผลิตภัณฑของแครอทเอง ในสวนของคูปอง 
มีการทําบารเทอรกับรานคาตางๆ อยาง 50% จายเงินสด อีก 50% จายเปนของ รวมถึงในชวงน้ีเรามี
การทําการสํารวจความตองการของลูกคา เพื่อจัดทําสิทธิประโยชนออกมาใหตรงใจลูกคามากข้ึน ใน
สวนของกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมโดยมีของรางวัลเปนของสมนาคุณในเครือบีทีเอสกรุปเปนหลัก”  

(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 
1.1.15 วิธีการสื่อสารและชองทางการสื่อสารใหลูกคารับรูถึงสิทธิประโยชนของโปรแกรม

แครอท รีวอรดส 
“มีการสื่อสารใหขอมูลกับลูกคาผานสื่อตางๆ ไดแก แครอท รีวอรดส แฟนเพจ 

อินสตาแกรม สื่อในจุดที่คนสังเกตเห็นงาย สื่อโฆษณาในบีทีเอสและบนบีทีเอส อีเมลล ขอความทาง
โทรศัพท เว็ปไซต ตูคูปองแครอท โฆษณาผานรานคาพันธมิตร คอลเซ็นเตอร และพวงกับการโฆษณา
ของแรบบิท เน่ืองจากแรบบิทจะใชสื่อหลักในการโฆษณา สวนแครอทมีตนทุนตํ่า จึงเนนในเรื่องของ
Volumeมากกวา” 

(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 
1.1.16 หนวยงานท่ีดูแลในเรื่องของการทําการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท   

รีวอรดส 
“มี 2 สวน ไดแก Front end จะเปนคนดีลหาคอนแทคกับพันธมิตร และBack end 

จะสานตองานจากหนาบาน รวมถึงในสวนของการดูแลลูกคาที่เปนสมาชิกแครอท รีวอรดสแลว เปน
การทํางานรวมกัน 3 แผนก คือ CRM Operation, IT และ Operation” 

(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 
1.1.17 ปญหาในการทําการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส 

“ในสวนของเทคโนโลยี ระบบของการบรกิารลูกคายังไมน่ิง หลายๆ อยางยังเปนการ
พิมพดวยมือ และการจดบันทึก ซึ่งในจุดน้ีอยูในระหวางการเจรจากับบริษัทที่จะซื้อโปรแกรม ทําให
ซอฟตแวรที่ชวยเหลือการทํางานยังมีนอย” 

(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 
“ในสวนของลูกคา เน่ืองจากระบบยังไมเสถียรจะมีลูกคาที่แตมหาย เชน ในชวง

มกราคม-มีนาคมที่ผานมา มีการโอนคะแนนสะสมจากหนูดวนพลัส มาเปนแครอท รีวอรดส มีลูกคา
บางคนที่มีคะแนนสะสมเยอะๆ ก็จะทําการโทรไปเตือนเพื่อใหโอนยายคะแนน และลูกคาบางรายที่ลืม
โอนคะแนนหลังปดรับการโอนไปแลว ก็จะแกปญหาเปนเคสไป” 

(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 
“จุดวางตูคูปอง มีแค 60 จุด ทุกสถานีบีทีเอสยกเวนสวนตอขยาย อาจไมเพียงพอใน

การทําการตลาด แตทางเรามีแพลนที่กําลังจะขยายจุดวางตูคูปอง ตามตึกที่มีทางเช่ือมกับบีทีเอส 
และตึกที่เปนจุดสังเกต” 

(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 
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1.1.18 แนวโนมการทําการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส ใน
อนาคต 

“เร็วๆน้ีจะมีการทาํApplication เปนชองทางในการติดตอกับลกูคา เพื่อเปนอีกหน่ึง
ชองทางในการแจงปญหา รองเรียน สําหรับลูกคา แตก็จะเจาะกลุมไดเฉพาะคนที่ใชงานเทคโนโลยี
เปนเทาน้ัน ในสวนของการทํางาน จะมีการทํา Customer service work from home ซึ่งพนักงาน
สามารถทํางานที่บานได เพื่อตอบปญหาลูกคาไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน มีการทํา 
Webchat เพื่อใหลูกคาแจงปญหา และตอบปญหาลูกคาไดทันที” 

(คุณจันทิมันต รุงแสง สัมภาษณเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556) 
 

1.2 การรับรูของลูกคาท่ีมีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
โดยผูวิจัยไดทําการสัมภาษณแบบเชิงลกึ (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง ผูเปน

ลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอย
กวา 2 อยาง และมีอายุต้ังแต 18-35 ป จํานวน 20 คน โดยมีเพศหญิง จํานวน 15 คน และเพศชาย 
จํานวน 5 คน มีอายุอยูระหวาง 18-23 ป จํานวน 6 คน 24-29 ป จํานวน 8 คน และ30-35 ป 
จํานวน 6 คน มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 15 คน นักศึกษา จํานวน 3 คน และอาชีพ
อื่นๆ จํานวน 2 คน โดยทําการสัมภาษณถึงการรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรม    
แครอท รีวอรดส ซึ่งไดผลการวิจัยตามกรอบแนวคําถามที่ต้ังไวดวยรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

1.2.1 ลูกคารบัรูถึงสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส เก่ียวกับการแลกคะแนน
สะสมไดอยางไร ผานชองทางไหนบาง 

“พี่ไมเคยรูเลย เลยไมไดรับขาวสารจากชองทางไหนเลยคะ” 
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 

“เว็ปไซตนาจะชัวรที่สุด เขาไปดูเองเลย” 
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 

“ไมไดสนใจเรื่องแตมอะ” 
(คุณนภารัตน นราสวัสด์ิ สัมภาษณเมื่อวันที ่16 ตุลาคม 2556) 

“เว็ปไซตคะ เวลาวางๆหรืออยากจะแลกก็เขาไปดู” 
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สมัภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 

“ไมไดสนใจอะคะ” 
(คุณจตุพร อยูนิรันดร สมัภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556) 

“เขาไปดูเองในเว็ปไซตเลยคะ” 
(คุณกมลชนก มณฑามณี สมัภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 

“ไมรูเลยครับ” 
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 

“ตองเขาไปดูในหนาเว็ปไซตมันเลยถึงจะทราบ” 
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
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“ไมรูคะ” 
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“ไมรูไมไดสนใจอะ” 
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“ไมรูสิ ปกติไมไดสนใจเรื่องแลกคะแนนของบัตรน้ี เลยไมไดติดตามอะไรเลย” 
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สมัภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556) 

“ไมรูเลย” 
(คุณเอกสทิธ์ิ วัฒนองักรู สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 

“ไมไดสนใจเลยครับ” 
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 

“เขาเว็ปไซตแครอท รีวอรดสเลยครับ” 
(คุณภัทรพง พลูทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“ไมรูคะ” 
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“เห็นแตในเว็ปไซตนะ ชองทางอื่นไมเห็นเลย” 
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556) 

“ไมรูคะ” 
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่วันที่ 27 ตุลาคม 2556) 

“เขาเว็ปไปกดดูเลย” 
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สมัภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556) 

“ไมรูเลยจริงๆ” 
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สมัภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556) 

“พี่เขาเว็ปไซตไปล็อกอินดูเลยครับ จะมีใหดูหมดวาแลกอะไรไดบาง” 
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่วันที่ 28 ตุลาคม 2556) 

1.2.2 ลูกคารูหรือไมวาโปรแกรมแครอท รีวอรดส มอบสิทธิประโยชนเก่ียวกับการแลก
คะแนนสะสมอะไรใหแกลูกคาบาง 

“ไมรูเลยคะ ไมไดต้ังใจสะสมเพื่อที่จะแลกของเลย” 
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 

“พอรูบางวามีพวกของที่เปนเกี่ยวกับบีทีเอสอะ แตไมไดทําใหสนใจ” 
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 

“ไมรูเลย” 
(คุณนภารัตน นราสวัสด์ิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 

“เคยเห็นในเว็ปไซตรูวามีพวกวอยเชอร มีแลกเปนเงินบริจาคใหที่ตางๆ ของจุกจิก 
อะไรประมาณน้ีคะ” 

(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สมัภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 
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“ไมรูเลยคะ” 
(คุณจตุพร อยูนิรันดร สมัภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556) 

“เคยเห็นในเว็ปไซต พวกวอยเชอรแลวก็แลกเปนเงินบริจาคอะคะ แตแตมไมถึงเลย
ไมไดแลกมาใช” 

(คุณกมลชนก มณฑามณี สมัภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 
“ไมรูเลย ไมไดสนใจจะแลกของอยูแลว ใชบัตรเดินทางเปนหลัก” 

(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 
“รูวามันมีแลกเปนเงินกลับมาในบัตร วอยเชอร เงินบริจาคดวยมั้งถาจะไมผิดนะ แต

แตมยังไมถึงเลยไมไดแลก” 
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“ไมรูอะไรเลย” 
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“ไมรูไมไดสนใจอะ” 
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“ไมรูสิ ปกติไมไดสนใจเรื่องแลกคะแนนของบัตรน้ี” 
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สมัภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556) 

“ไมรูเลย” 
(คุณเอกสทิธ์ิ วัฒนอังกรู สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 

“ไมไดสนใจเลยครับ” 
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 

“รูวามีแลกเปนเงินกลับมาในบัตร เคยแลกไปครั้งนึงแลวดวยครับ” 
(คุณภัทรพง พลูทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“ไมรูสิ ปกติไมสนใจเรื่องคะแนนอยูแลว ใชเดินทางอะ” 
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“รูวาแลกกลับมาเปนเงินในบัตรได แตแตมยังไมถึงเลยไมไดแลก” 
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556) 

“ไมรูเลย” 
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่วันที่ 27 ตุลาคม 2556) 

“รูวามีแลกเปนเงินกลับมาในบัตรอะ เคยแลกดวย แตไมไดแลกบอยๆเพราะไมไดเรง
สะสมแตมเพื่อเอามาแลก” 

(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สมัภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556) 
“ไมรูเลย” 

(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สมัภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556) 
“รูวามีวอยเชอร แคชแบค แลวก็พวกของใชของแครอท ออ มีบัตรที่เปนลิมิเต็ดดวย” 

(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่วันที่ 28 ตุลาคม 2556) 

   ส
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1.2.3 ลูกคารับรูถึงสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส เก่ียวกับคูปองสวนลด
จากตูคูปองไดอยางไร ผานชองทางไหนบาง 

 “เคยเห็นโฆษณาในบีทีเอสคะ วามีคูปองสวนลดใหไปกดที่ตูคูปองไดเลย” 
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 

“เคยไดยินบนบีทีเอสอะ บอกไปกดคูปองไดสวนลดฟรีๆ ไมตัดแตมดวย” 
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 

“เคยเขาไปกดดูที่ตูคูปองเลย” 
(คุณนภารัตน นราสวัสด์ิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 

“ไดยินบนบีทีเอสทุกเชาเลย บอกใหไปกดตูคูปองฟรีไมตัดแตม” 
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สมัภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 

“ไดยินโฆษณาคูปองสวนลดแมคอะ ไดยินบนบีทีเอสตอนไปทํางานทั้งขาไปแลวก็ขา
กลับเลย” 

(คุณจตุพร อยูนิรันดร สมัภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556) 
“เห็นบนบีทีเอสมีโปรโมทตลอดเลยวามีคูปองสวนลดนูนน่ีน่ัน ใหลองไปกดใชดู” 

(คุณกมลชนก มณฑามณี สมัภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556)  
“เดินผานตูคูปองเลยครับ เห็นสีสมสะดุดตาเลยเขาไปลองกดคูปองดู อยากรูวามี

สวนลดอะไรบาง” 
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 

“น่ังบีทีเอสไปทํางานทุกเชา ก็จะไดยินเสียงเกี่ยวกับตูคูปองแลวก็พวกคูปองสวนลด
ตลอดเลย” 

(คุณเจษฎา สตุาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
“เคยเห็นในทีวีบนบีทีเอสอะ เวลาน่ังไปทํางาน” 

(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
“เห็นโฆษณาเกี่ยวกับคูปองสวนลดทุกครั้งที่ข้ึนบีทีเอสเลยคะ” 

(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
“เห็นในบีทีเอส แลวก็เคยไดอีเมลลครั้งนึง แตก็ไมไดอีกเลย” 

(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สมัภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556) 
“เคยเห็นในบีทีเอสแลวก็เดินไปดูที่ตูคูปองเลยครับ” 

(คุณเอกสทิธ์ิ วัฒนอังกรู สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 
“ในบีทีเอสไงครับ ดูเขาโปรโมตเรื่องคูปองกันมากเลยเห็ยบอยมากครับ” 

(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 
“ไดยินผานๆบนบีทีเอส ถามันนาสนใจก็จะเขาไปดูที่ตูแครอทตอเลยครับ” 

(คุณภัทรพง พลูทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 
“เห็นในบีทีเอสนะ แตยังไมเคยไปกดใชสักท”ี 

(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 
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“เคยไดยินบนบีทีเอสอะ วามันไดสวนลดฟรี” 
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556) 

“เขาไปดูที่ตูมันเลยคะ ไดลองกดใชคูปองที่สนใจเลยดวย” 
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสภุาพ สัมภาษณเมือ่วันที่ 27 ตุลาคม 2556) 

“เห็นในบีทีเอสทุกเชาเลย ไดยินเสียงคูปองฟรี ชอบเขาไปกดดูอยูบอยๆ” 
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สมัภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556) 

“เขาไปดูในตูเลยคะ เห็นมันนาสนใจดี” 
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สมัภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556) 

“ไดยินบนบีทีเอสบอยเลย เวลาไปทํางาน” 
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่วันที่ 28 ตุลาคม 2556) 

1.2.4 ลูกคารูหรือไมวาโปรแกรมแครอท รีวอรดส มอบสิทธิประโยชนเก่ียวกับคูปอง
สวนลดจากตูคูปองอะไรใหแกลูกคาบาง 

“เห็นมีสวนลดแมค ท็อปส แลวก็โรงหนังอะ เทาที่จําไดนะ” 
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 

“สวนลดพวกรานอาหาร เทาที่เห็นมีแมค ซีเคร็ท เรซีพี แลวก็รานอื่นๆ บางรานก็เคย
ไปกินบางรานก็ไมเคยไปกิน เคยลองไปกดคูปองของแมคมาใชเหมือนกัน” 

(คุณลัลธิมา มีทรัพย สมัภาษณเมื่อวันที ่14 ตุลาคม 2556) 
“คูปองสวนลดของแมคคะ เคยใชดวย” 

(คุณนภารัตน นราสวัสด์ิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 
“คูปองของแมคแลวก็โรงหนังคะ เคยกดไปใช ใชงาย ใชงานไดจริง ลดจริงอะไรจริง” 

(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สมัภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 
“เห็นคูปองของแมคที่มันอยูตลอดเลย ท็อปส โรงหนัง เห็นมีโรงแรมแลวก็พวกสปา

ดวยนะ แตก็ไมไดสนใจ เพราะมันดูไกลตัวเกินไปหนอยคะ” 
(คุณจตุพร อยูนิรันดร สมัภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556) 

“สวนลดพวกรานอาหาร รานเครื่องด่ืม อะไรพวกน้ีคะ” 
(คุณกมลชนก มณฑามณี สมัภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 

“ที่เห็นและเคยใชก็เปนคูปองของแมคครับ” 
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 

“สวนลดโรงหนัง สวนลดรานอาหารพวกแมคครับ” 
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“สวนลดแมคคะ เคยกดไปใชซื้อแมคทาน” 
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“เทาที่เห็นเปนคูปองสวนลดรานอาหารซะสวนใหญนะคะ” 
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“สวนลดรานแมคเลยคะ เคยใชดวย” 
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สมัภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556) 
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“สวนลดรานฟาสฟูด สวนลดท็อปส แลวก็โรงหนัง เทาที่นึกออกนะ” 
(คุณเอกสทิธ์ิ วัฒนอังกรู สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 

“สวนลดแมคครับ อยางอื่นไมเคยใชเลย” 
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556)  

“ก็เปนคูปองสวนลดตางๆ พวกแมค โรงหนัง โรงแรมก็มีนะ” 
(คุณภัทรพง พลูทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“ไดสวนลดรานอาหารแลวก็โรงหนัง มีอยางอื่นอีกแตจําไมไดอะ” 
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“เทาที่จําไดก็มีคูปองของแมคแลวก็โรงหนังคะ” 
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556) 

“คูปองสวนลดแมคคะ เคยใชอันเดียว มีอันอื่นอีกแตไมไดสนใจเลย” 
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่วันที่ 27 ตุลาคม 2556) 

“ก็มีคูปองพวกรานอาหาร แมค ออเคยมีบารบีคิวพลาซาดวยนะ แตมีแปปเดียวเอง 
ยังไมทันไดกดใชเลยก็หมดไปซะแลว เปนรานโปรดพี่เลย” 

(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สมัภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556) 
“สวนลดแมคคะ” 

(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สมัภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556) 
“มันมีสวนลดรานตางๆครับ เทาทีจ่ําไดก็มี แมค โรงหนัง สยามโอเช่ียนเวิรล ไอซสเก็ต 

ประมาณน้ีครับ” 
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่วันที่ 28 ตุลาคม 2556) 

1.2.5 ลูกคารบัรูถึงสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส เก่ียวกับกิจกรรมสําหรับ
สมาชิกแครอท รีวอรดสไดอยางไร ผานชองทางไหนบาง 

“เคยเห็นในบีทีเอสนะ ไดยินมันโฆษณากิจกรรม แตก็ไมไดสนใจเทาไหร” 
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 

“เคยไดอีเมลลวามีกิจกรรมไดแตมคูณสอง” 
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 

“ไมเห็นเลยคะ” 
(คุณนภารัตน นราสวัสด์ิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 

“ไมสนใจเรื่องกิจกรรมเลยคะ” 
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สมัภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 

“เห็นโฆษณาในบีทีเอสคะ” 
(คุณจตุพร อยูนิรันดร สมัภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556) 

“เคยเห็นผานๆบนบีทีเอส ตามปายโฆษณาอะคะ” 
(คุณกมลชนก มณฑามณี สมัภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 

“ไมเคยเห็น ปกติไมชอบรวมกิจกรรมอะไรอยูแลวครับ” 
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 
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“เห็นผานๆในทีวีบนบีทีเอส แตก็ไมไดสนใจ” 
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“ไมเคยรูเลยคะ” 
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมือ่วันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“ไมรูเลยอะ ไมไดสนใจกิจกรรม” 
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“เคยเห็นผานๆตอนน่ังอยูบนบีทีเอส แตก็ไมไดสนใจเทาไหร” 
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สมัภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556) 

“ไมเคยเห็นเลย” 
(คุณเอกสทิธ์ิ วัฒนอังกรู สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 

“ไมรูเลยครับ” 
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 

“ไมรูเรื่องกิจกรรมเลย” 
(คุณภัทรพง พลูทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“เห็นผานๆตอนข้ึนบีทีเอสอะ” 
(คุณคีตา อติอานนท สมัภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“ไมเห็นเลยคะ” 
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556) 

“เห็นในทีวีบนบีทีเอสวามีกิจกรรม ตอนน้ันรูวา กดลุนบินมั้ง ก็เลยลองไปกดดูเลยคะ” 
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่วันที่ 27 ตุลาคม 2556) 

“ไมรูเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมเลย” 
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สมัภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556) 

“ไมรูเลย ไมไดสนใจเรื่องกิจกรรมเทาไหร” 
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สมัภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556) 

“เห็นในบีทีเอสครับ” 
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่วันที่ 28 ตุลาคม 2556) 

1.2.6 ลูกคารูหรือไมวาโปรแกรมแครอท รีวอรดส มอบสิทธิประโยชนเก่ียวกับกิจกรรม
สําหรับสมาชิกแครอท รีวอรดสอะไรใหแกลูกคาบาง 

“ที่เคยเห็นก็มีกิจกรรมพวกไดแตมคูณสองอะไรประมาณน้ีคะ” 
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 

“มีกิจกรรมไดแตมคูณสอง แตเราก็ไมไดจะเรงใชใหไดแตม เลยไมไดสนใจกิจกรรม
เทาไหร” 

(คุณลัลธิมา มีทรัพย สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 
“ไมรูเลยคะ” 

(คุณนภารัตน นราสวัสด์ิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 
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“อยางที่บอก ไมสนใจเรื่องกิจกรรม เลยไมรูเลยคะ” 
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สมัภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 

“ที่เคยเห็นมีกิจกรรมชิงโชค แตมคูณสอง แลวก็พวกแจกของฟรีคะ” 
(คุณจตุพร อยูนิรันดร สมัภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556) 

“กิจกรรมแจกของฟรีคะ นาสนใจกวากิจกรรมชิงโชคเยอะเลย” 
(คุณกมลชนก มณฑามณี สมัภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 

“ไมรูครับ ไมไดสนใจเลยอะ” 
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 

“เห็นมีกิจกรรมชิงต๋ัว ชิงแวน แตผมไมชอบชิงโชค เลยไมสนใจอะ” 
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“ไมรูเลยคะ” 
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“ไมรูเลย” 
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“ไดยินวามีกิจกรรมรับแตมคูณกี่เทากี่เทาก็วาไป แตก็ไมไดมีอะไรจูงใจใหใช” 
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สมัภาษณเมื่อวันที ่22 ตุลาคม 2556) 

“ไมรูเลยครับ” 
(คุณเอกสทิธ์ิ วัฒนอังกรู สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 

“ไมรูเลยครับ” 
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 

“ไมรูเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมเลย” 
(คุณภัทรพง พลูทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“กิจกรรมแจกของฟรีผานตูคูปองคะ นาสนใจดี แตยังไมเคยเขารวมเลย” 
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“ไมรูเลยคะ” 
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556) 

“มีกิจกรรมที่เคยเขารวมอยางที่บอกไป เปนกิจกรรม กดลุนบิน ก็เขารวมกิจกรรม 
เผื่อจะไดบินฟรีๆคะ” 

(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่วันที่ 27 ตุลาคม 2556) 
“ไมรูเลยคะ” 

(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สมัภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556) 
“ไมรูเลย” 

(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สมัภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556) 
“มีกิจกรรมพวกแจกของ ชิงโชค อะไรทํานองน้ีครับ แตจําไมไดวาช่ือกิจกรรมอะไร 

แลวก็ยังไมเคยเขารวมดวยครับ” 
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่วันที่ 28 ตุลาคม 2556) 
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1.2.7 ลูกคาคิดวาชองทางไหนสะดวกในการรับขาวสารสิทธิประโยชนของโปรแกรม    
แครอท รีวอรดส เพราะอะไร 

“โฆษณาบนบีทีเอสสิคะ ใชเดินทางทุกวัน” 
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 

“เว็ปไซต บีทีเอส ตูคูปอง มันอยูในชีวิตประจําวันอยูแลวคะ” 
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 

“ตูคูปองสิคะ เห็นเดนดี” 
(คุณนภารัตน นราสวัสด์ิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 

“ในบีทีเอสคะ เพราะตองเดินทางทุกวันอยูแลว” 
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สมัภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 

“ถาบนบีทีเอสก็คงไดเห็นทุกวันอะคะ เพราะตองเดินทางไปทํางานทุกวันอยูแลว” 
(คุณจตุพร อยูนิรันดร สมัภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556) 

“เว็ปไซต ตูคูปอง ออ แลวก็พวกทีวีบนบีทีเอสอะคะ มันผานทุกวัน จะไดเห็นทุกวัน” 
(คุณกมลชนก มณฑามณี สมัภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 

“ตูคูปองสิครับ ควรมีรายละเอียดทุกอยางอยูในน้ันเลยนะ เอาใหครบเลย” 
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 

“เว็ปไซตกับบนบีทีเอสครับ มันเขาถึงตัวผม แลกคนใชบัตรคนอื่นๆที่ตองเดินทางทุก
วันไดแนนอน” 

(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
“บีทีเอสคะ เพราะคนใชบัตรก็ตองเดินทางดวยบีทีเอสอยูแลว” 

(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
“ตูคูปองมั้งคะ ใหเปนจุดรวมขอมูลของแครอทไปเลย” 

(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
“โฆษณาบนบีทีเอสสิคะ เห็นทุกวัน ไดยินทุกวัน แนนอน” 

(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สมัภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556) 
“บีทีเอสแนนอนครับ เดินทางทุกวัน” 

(คุณเอกสทิธ์ิ วัฒนอังกรู สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 
“นาจะเปนเว็ปไซตของมันโดยตรง แลวก็ตูคูปองเลยครับ เปนอะไรที่คนเขาถึงไดเอง” 

(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 
“เว็ปไซตครับ เขาไปหาขอมูลไดหมดเลย ถาอยากโฆษณาก็บนบีทีเอสเลยครับ เพราะ

ตองใชเดินทางอยูแลว” 
(คุณภัทรพง พลูทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“บีทีเอสคะ เพราะเดินทางไปเรียนเกือบทุกวันอยูแลว” 
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“เว็ปไซตดีอยูแลว เพิ่มในตูคูปองดวยแลวกดมาใชไดเลยไมตองปริ้นทจะดีมากคะ” 
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556) 
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“บีทีเอสคะ พี่เดินทางทุกวันเลย จะไดผานหูผานตาและสนใจมากข้ึน” 
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่วันที่ 27 ตุลาคม 2556) 

“เว็ปไซตแนนอนคะ คนหาดวยตัวเอง ไมตองรอใครมาปอนขอมูลให” 
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สมัภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556) 

“บีทีเอสสิคะ เราวาเขาถึงไดมากสุดแลวนะ วันนึงคนเดินทางต้ังหลายแสนคน” 
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สมัภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556) 

“พี่ชอบเว็ปไซตอะ ชอบเขาไปดูดวยตัวเอง ถาอยากใหคนเขาไปดูมากข้ึน ก็อาจจะ
โฆษณาบนบีทีเอส ตูคูปอง อะไรเงี้ย ใหคนสนใจมากข้ึนก็ได” 

(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่วันที่ 28 ตุลาคม 2556) 
 

1.3 ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
โดยผูวิจัยไดทําการสัมภาษณแบบเชิงลกึ (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง ผูเปน

ลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอย
กวา 2 อยาง และมีอายุต้ังแต 18-35 ป จํานวน 20 คน โดยมีเพศหญิง จํานวน 15 คน และเพศชาย 
จํานวน 5 คน มีอายุอยูระหวาง 18-23 ป จํานวน 6 คน 24-29 ป จํานวน 8 คน และ30-35 ป 
จํานวน 6 คน มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 15 คน นักศึกษา จํานวน 3 คน และอาชีพ
อื่นๆ จํานวน 2 คน โดยทําการสัมภาษณถึงความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส ซึ่งไดผลการวิจัยตามกรอบแนวคําถามที่ต้ังไวดวยรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

1.3.1 ลูกคาเคยรับสิทธิประโยชนในการแลกคะแนนอะไรบางผานโปรแกรมแครอท       
รีวอรดส และมีความคิดเห็นอยางไร 

“ไมรูเลยคะ ไมไดต้ังใจสะสมเพื่อที่จะแลกของเลย” 
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 

“ไมเคยแลกเลยคะ อยางที่บอกพอเห็นของพวกบีทีเอสกระจุกกระจิก สมุดโนต พวง
กุญแจแครอทไรเงี้ย มันไมไดจําเปนกับชีวิตพี่ขนาดน้ัน ถึงขนาดตองสะสมแตมเพื่อใหไดมามันไม
คุมอะ” 

(คุณลัลธิมา มีทรัพย สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 
“ไมเคยแลกเลยคะ ไมไดสนใจเรื่องแตมอยางที่บอกไป” 

(คุณนภารัตน นราสวัสด์ิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 
“เคยแลกเปนเงินกลับมาในบัตรนะ ชอบมากเลยอันน้ี แตก็ไมไดแลกบอยๆเพราะ

คะแนนมันมาทีละนอย สวนของที่เปนพวกบีทีเอส มันไมนารักอะ เลยไมอยากได แลวก็เงินบริจาค 
จริงๆชอบทําบุญนะ แตชอบไปทําที่วัดเลย ไมรูวาแลกไปแลวเขาเอาไปใหที่น้ันๆจริงไหมอะ” 

(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สมัภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 
“ไมเคยแลกอะไรเลยคะ ไมไดสนใจเรื่องแลกแตมเลย” 

(คุณจตุพร อยูนิรันดร สมัภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556) 
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“ไมเคยแลกนะ แตเทาที่เคยเขาไปดูในเว็ป เราชอบวอยเชอรนะ ที่มันเปนบัตรสวนลด
อะ ออแลวก็ที่เปนเงินกลบัมาในบัตรน่ันชอบมาก เพราะยังไงเงินก็กลับมาในบัตร ไดใชชัวร แตแตมยัง
ไมถึงเลยไมไดแลกมาใช แตเราไมคอยชอบแลกเงินบริจาคนะ มันไมรูวาไดทําจริงๆหรือเปลา สูไปทํา
เองดีกวา” 

(คุณกมลชนก มณฑามณี สมัภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 
“ไมเคยแลกคะ อยางที่บอกไปวาผมไมไดสนใจจะแลก ใชบัตรแคเดินทางครับ” 

(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 
“ไมเคยแลกนะครับ เพราะแตมยังไมถึง ไมมีการเรงใชใหไดคะแนนเพื่อที่จะเอาไปแลก

ดวย ใชรเอยๆ ถาแตมถึงก็แลก ไมถึงก็ไมแลก ไมเปนไรอยูแลว ชอบที่เปนแลกเงินกลับมาในบัตรอะ 
มันเปนของตายที่ยังไงเราก็ไดใชอยูแลวจริงไหม สวนที่แลกเปนเงินบริจาคไมคิดจะแลกเลย เห็นมันมี 
แตวายังไงก็ไปที่มูลนิธิเองก็ได อันน้ีมันเปนแตม จะไปถึงทางมูลนิธิเมื่อไหรก็ไมรู” 

(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
“ไมเคยแลกเลยคะ” 

(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
“ไมเคยแลก แลวก็ไมสนใจคะ” 

(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
“ไมเคยแลกคะ อยางที่บอกไป ปกติไมไดสนใจเรื่องแลกคะแนนของบัตรน้ี” 

(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สมัภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556) 
“ไมเคยแลกครับ” 

(คุณเอกสทิธ์ิ วัฒนอังกรู สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 
“ไมเคยแลกเลยครับ” 

(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 
“เคยแลกครั้งนึงครับ แลกเปนเงินกลับมาในบัตรอะ ชอบมาก เพราะเหมือนได

เดินทางฟรีไปอีกหลายเที่ยวเลย” 
(คุณภัทรพง พลูทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“ไมเคยแลกเลย ปกติใชเดินทางอยางเดียว” 
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“ไมเคยแลกนะ แตชอบที่มันเปนเงินกลับมาในบัตร เหมือนไดสวนลดคาเดินทางไปใน
ตัว” 

(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556) 
“ไมเคยแลก ไมสนใจเรื่องแตมเลยคะ” 

(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสภุาพ สัมภาษณเมือ่วันที่ 27 ตุลาคม 2556) 
“เคยแลกคะ แลกเปนเงินกลับมาในบัตร แตไมไดแลกบอยๆเพราะไมไดเรงสะสมแตม

เพื่อเอามาแลก ใชไปเรื่อยๆ พอไดแตมถึงก็เอามาแลก” 
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สมัภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556) 
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“ไมเคยแลกคะ” 
(คุณสุพัตรา พลีพรกลุ สมัภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556) 

“ไมเคยแลกครับ แตชอบวอยเชอรกับแคชแบคนะ มันเปนสิ่งที่ผมอยากจะไดถาแตม
ถึง เพราะมันเปนสวนลดบีทีเอส รานอื่นๆที่ผมสนใจ แตถาเปนพวกของใชของแครอท ผมวามันยังไม
นารักอะ แลวก็คิดวามันไมใชสิ่งที่จําเปนกับชีวิตประจําวันของผม ยังมีบัตรที่เปนลิมิเต็ด ลายมันก็ยัง
ไมนาสะสมนะ ผมวาลีมิเต็ดทั้งที เอาใหคนอื่นอิจฉาไปเลยดีกวา” 

(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่วันที่ 28 ตุลาคม 2556) 
1.3.2 ลูกคาเคยใชสิทธิประโยชนในการกดคูปองจากตู คูปองแครอทอะไรบางผาน

โปรแกรมแครอท รีวอรดส และมีความคิดเห็นอยางไร 
“เคยกดคูปองแมคไปใชคะ ถาจําไมผิดสวนลดคาไกทอดมั้ง พี่ชอบนะ ใชคูปองไดทุก

สาขาเลย สวนอันที่ยังไมเคยใชแลวชอบนะ ก็คูปองของเมเจอรอะ วาจะไปกดใชอยู เพราะพี่ชอบดู
หนัง” 

(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 
“เคยกดคูปองของแมคมาใชคะ มันเปนฟาสฟูดที่มีหลายสาขา หาทานไดงาย สวน

คูปองรานอื่นเปนรานที่พี่ไมไดเขาใชบริการเลยไมไดกดไปใชคะ” 
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 

“เคยใชของแมคอะคะ ชอบนะ ปกติพี่ชอบกินแมคอยูแลว กดคูปองไปไดสวนลดอีก 
ย่ิงชอบเขาไปใหญ” 

(คุณนภารัตน นราสวัสด์ิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 
“ใชคูปองของแมคแลวก็โรงหนังคะ ชอบกินแลวก็ไปดูหนังตอ คูปองก็ไดฟรีๆ กดไปได

สวนลดเพิ่มอีก มีแตไดกับไดคะ” 
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สมัภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 

“เคยกดของแมคมาคะ แตกดมาแลวก็ลืมไวในกระเปา ยังไมเคยเอาไปใชจริงเลย 
อยางที่บอกคูปองพวกโรงแรมแลวก็พวกสปาไมไดคิดจะไปกดใชเลยนะ เพราะมันดูไกลตัวเกินไป
หนอยคะ” 

(คุณจตุพร อยูนิรันดร สมัภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556) 
“กดของแมคไปใชคะ แลวกร็านชานม ปกติชอบทานแมคอยูแลว เลยเขาไปดูที่ตูแลวก็

กดมาใชคะ สวนชานมมันมีสาขาอยูตามสถานีบีทีเอส เลยกดมาลองซื้อทานดูคะ” 
(คุณกมลชนก มณฑามณี สมัภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 

“เคยของแมคครับ ดูนาสนใจสุดแลว ของกินอยางอื่นมันไมใชรานที่ผมไปใชบริการ
เลย” 

(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 
“เคยใชแมคครั้งนึงครับ ซื้อเบอรเกอรมั้ง ปกติทานเปนประจําอยูแลวเลยกดมาเปน

สวนลด แลวก็เคยใชสวนลดโรงหนัง ลดต้ัง 40 บาท ชอบมากครับ ปกติชอบดูหนังอยูแลว” 
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที ่20 ตุลาคม 2556) 
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“ชอบคูปองรานอาหารหลายอันเหมือนกัน แตที่เคยกดไปใชก็เปนของแมคคะ มันมี
หลายสาขาหาทานงาย” 

(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
“เคยกดของรานซีเคร็ท เรซีพีไปใชคะ ปกติชอบทานเคกที่น่ีอยูแลว ย่ิงไดสวนลดอีกย่ิง

ชอบเลย” 
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“เคยใชของแมคคะ มันเปนของกินที่ทานงาย สะดวก มีหลายสาขา ตอบโจทยที่สุด
คะ” 

(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สมัภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556) 
“เคยใชของโรงหนังครับ ปกติเปนคนชอบดูหนังแลวเห็นมันมีสวนลดใหฟรีๆก็เลยไป

กดมาใชอยางไมคิดเลย” 
(คุณเอกสทิธ์ิ วัฒนอังกรู สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 

“เคยใชแมคอะครับ ชอบนะเปนรานที่ทานเปนประจํา สั่งกลับบานก็ได กินในออฟฟศ
ก็ดี” 

(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556)  
“เคยใชของแมคแลวก็โรงหนังครับ สวนรานอื่นๆเทาที่เห็นบางรานผมยังไมรูจักดวย

ซ้ํา” 
(คุณภัทรพง พลูทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“เคยกดคูปองของโรงหนังมานะ ชอบดูหนัง แตก็เอาไปไวไหนไมรูเลยไมไดเอาไปใช
เลย” 

(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 
“ใชของแมคเลยคะ มันเปนรานที่เรารูจักกันดีอยูแลว มีหลายสาขาดวย ใชไดหมด ลด

ได มีแตไดกับได” 
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556) 

“ใชของแมคคะ ปกติทานคอนขางบอยอยูแลว สวนอันไมไดสนใจเลย ไมเคยกดเขาไป
ดูดวยซ้ํา เห็นช่ือรานก็ไมรูจักแลวอะ” 

(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่วันที่ 27 ตุลาคม 2556) 
“เคยใชคูปองแมค มันก็ดีนะใชงานไดทุกสาขา สวนที่ชอบอะก็อยางที่บอกไปคูปอง

บารบีคิวพลาซา มันมีแปปเดียวเอง ยังไมทันไดกดใชเลยก็หมดไปซะแลว เปนรานโปรดพี่เลย” 
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สมัภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556) 

“เคยใชของแมคคะ ลดไกทอดมั้ง ชอบทานไกทอดแมค เลยกดมาใชคะ” 
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สมัภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556) 

“เคยใชหลายอันเลยครับ ก็มีแมค โรงหนัง ไอซสเก็ต เทาที่จําไดนะ แมคกับ
โรงหนังเน่ีย ผมเปนคนชอบทานแลวก็ดูหนังอยูแลว สวนไอซสเก็ตเน่ียนานๆเลนที ก็เลยกดไปใชเปน
สวนลดดวย” 

(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่วันที่ 28 ตุลาคม 2556) 
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1.3.3 ลูกคาเคยเขารวมกิจกรรมท่ีจัดขึ้นของโปรแกรมแครอท รีวอรดส หรือไม หากเคย 
มีความคิดเห็นอยางไร 

“ไมเคยเขารวมอะคะ ถาเปนกิจกรรมพวกแตมคูณสองไรพวกน้ี ไมไดสนใจเรื่องแตม
เลย” 

(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 
“ไมเคยเขารวมอะคะ อยางที่บอก ถึงจะพอรูวามีกิจกรรมไดแตมคูณสอง แตเราก็ไมได

จะเรงใชใหไดแตม เลยไมไดสนใจเขารวม” 
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 

“ไมรูอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมเลยคะ ไมชอบเขารวมกิจกรรมอะไรเทาไหรอยูแลว” 
(คุณนภารัตน นราสวัสด์ิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 

“ไมสนใจเรื่องกิจกรรมเลยคะ” 
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สมัภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 

“เคยรวมกิจกรรม กดลุนบินอะ ที่มันเปนชิงโชคต๋ัวเครื่องบินไปญี่ปุน ก็ไปกดคูปองทุก
วันเลยนะ แตมันดูเปนอะไรที่ไดมายากมากอะ ชิงโชคพวกน้ี แลวตอนน้ันมีกิจกรรมที่แมคโดนัลแจก
เบอรเกอรฟรีที่ตูคูปองสถานีสยาม ตอน 10 โมงเชา ก็รูแหละ แตมันเขารวมไมไดเพราะก็ตองไป
ทํางานถูกไหม ทําไมเขาตองจํากัดในเรื่องของเวลาแลวก็สถานที่ดวย ไมงั้นก็ระบุมาเลยชัดๆวาจะแจก
ใครอะไรยังไง จะไดไมตองสนใจ” 

(คุณจตุพร อยูนิรันดร สมัภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556) 
“เคยจะไปตอแถวที่ตูคูปองสถานีสยามคะ ที่มกีิจกรรมแจกเบอรเกอรฟรี แตไปไมทัน 

เพราะรูเขาก็ตอนเลยเวลากิจกรรมแลว วามันแจกตอน 10 โมงเชาเทาน้ัน เราก็ติดเรียนอะ เลยไมได
มารับเลย” 

(คุณกมลชนก มณฑามณี สมัภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 
“ไมเคยเขารวมกิจกรรมเลย ไมชอบเขารวมกิจกรรมอะไรอยูแลว” 

(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 
“ไมเคยเขารวมเลยผมไมชอบชิงโชค เลยไมสนใจ” 

(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
“ไมเคยเขารวมเลย” 

(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
“ไมไดสนใจเกี่ยวกับพวกกิจกรรมอยูแลวคะ ชอบอะไรที่มันไดมางายๆ ไมชอบลุน” 

(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
“ไมเคยเขารวมเลยคะ อยางที่บอกไปวากิจกรรมรบัแตมคูณกี่เน่ีย มันไมมีอะไรจูงใจให

ใชเหมือนบัตรเครดิตเลย” 
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สมัภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556) 

“ไมเคยเขารวมเลย” 
(คุณเอกสทิธ์ิ วัฒนอังกรู สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 
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“ไมเคยเขารวม แลวก็ไมไดสนใจเรื่องกิจกรรมอะครับ” 
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 

“ไมเคยเขารวมกิจกรรมอะไรเลย” 
(คุณภัทรพง พลูทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“ไมเคยเขารวมนะคะ แตเพื่อนเลาใหฟงวามีกิจกรรมแจกของฟรีผานตูคูปองคะ 
นาสนใจดี แตติดปญหาเรื่องเวลาแลวก็สถานที่ในการจัดกิจกรรม มันฟกสไปหนอย” 

(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 
“ไมเคยเขารวมเลยคะ ไมไดสนใจอะ” 

(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556) 
“เคยคะ อยางที่บอกไป เปนกิจกรรม กดลุนบิน ก็เขารวมกิจกรรม เผื่อจะไดบินฟรีๆ

คะ” 
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่วันที่ 27 ตุลาคม 2556) 

“ไมไดสนใจจะเขารวมกิจกรรมเลยคะ” 
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สมัภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556) 

“ไมเคยเขารวมอะไรเลย” 
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สมัภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556) 

“ไมเคยเขารวมครับ ผมไมคอยชอบพวกกิจกรรมชิงโชคอะไรเทาไหร เหน่ือยน่ังลุน” 
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่วันที่ 28 ตุลาคม 2556) 

1.3.4 ลูกคาเห็นวาโปรแกรมแครอท รีวอรดส ควรมอบสิทธิพิเศษอะไรเพ่ิมเติมอีก เพราะ
เหตุใด 

“ปรับปรุงที่มีอยูแลวใหดีกอนดีกวาคะ ดูพวกความตองการของลูกคาแลวก็หาของที่
ลูกคาชอบมาให เทาน้ีก็นาจะพอ” 

(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 
“ทําโปรโมช่ันใหมันนาสนใจเหมือนบัตรเครดิต เขามีอะไรมาหลอกลอเราใหใชจาย

ผานบัตรตลอดเลยนะ แตแรบบิทยังไมมีเลย” 
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 

“คงเปนโปรโมช่ันของบัตรอะคะ ดูจากบัตรเครดิตเอาก็ได” 
(คุณนภารัตน นราสวัสด์ิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 

“เรื่องของกระจุกกระจุกที่เอาแตมแลกเน่ียคะ ทําใหมันนารักหนอย คนจะไดอยาก
แลก” 

(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สมัภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 
“โปรโมช่ันบัตรคะ ถาอยากใหคนสะสมแตมก็ทําใหมนัมีสวนลดหรอือะไรที่มากกวาน้ี” 

(คุณจตุพร อยูนิรันดร สมัภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556) 
“อยากใหทําเหมือนบัตรเครดิต ที่สะสมคะแนนไดทุกที่ เอาแตมไปแลกของใหญๆได 

เชนต๋ัวเครื่องบิน อะไรอยางเงี้ย มันจะนาสนใจข้ึนเยอะ” 
(คุณกมลชนก มณฑามณี สมัภาษณเมื่อวันที ่19 ตุลาคม 2556) 
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“เรื่องคูปอง อยากใหเอารานอื่นที่เปนที่รูจักมาลงที่ตูบางนะ ฟาสฟูดรานอื่นที่ดังๆก็มี 
มันจะไดหลากหลายมากข้ึน” 

(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 
“โปรโมช่ันบัตรแรบบิทน่ีแหละ มันยังไมดึงดูดใจใหคนมาใชจายเลยนะ ใชเดินทางกัน

อยางเดียว” 
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“อยากใหมีสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกแครอทโดยเฉพาะ เชน ปดโรงหนังเหมารอบให
สมาชิก อะไรอยางเงี้ย ใหมันดูพิเศษกวาคนอืน่จริงๆอะ” 

(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
“โปรโมช่ันบัตรคะ สูบัตรเครดิตไมไดเลย” 

(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
“คงเปนในดานโปรโมช่ันน่ีแหละคะ มันสูบัตรเครดิตไมไดจริงๆ” 

(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สมัภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556) 
“โปรโมช่ันบัตรครับ นาจะจายแลวมีสวนลดอะไรอยางน้ีเลย” 

(คุณเอกสทิธ์ิ วัฒนอังกรู สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 
“ถาจะทํากิจกรรมจริงๆ ควรใหพิเศษไปเลย กิจกรรมเบามาก คนไมอยากเขารวม

หรอกครับ” 
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 

“ทําตรงที่ดีอยูแลวอยางคูปองเน่ีย ใหหารานคาที่คนรูจักมาใสเยอะๆหนอย คนจะได
กดไปใชเยอะๆ” 

(คุณภัทรพง พลูทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 
“กิจกรรมคะ มันนาสนใจดี แตติดปญหาเรื่องเวลาแลวก็สถานที่ในการจัดกิจกรรม 

นาจะแกไขตรงสวนน้ี” 
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“โปรโมช่ันบัตรคะ มันเปนอะไรที่ดึงดูดคนใหมาใชไดดีเลยนะ สวนลด ของแถม 
ไรงี้อะ” 

(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556) 
“กิจกรรม นอกจากชิงโชคอยากใหมีกิจกรรมที่ไดงายๆโดยไมตองลุน อาจเปนแบบ

เซอรไพรสสมาชิกแครอทไรงี้ เวิรคนะคะ” 
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่วันที่ 27 ตุลาคม 2556) 

“โปรโมช่ันบัตรคะ ไมดึงดูดใจอยางแรง” 
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สมัภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556) 

“ดูโปรโมช่ันจากบัตรแรบบิทก็ได อาจทําไดไมเทาเขา แตก็เอามาเปนแนวทางไดคะ” 
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สมัภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556) 
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“ปรับปรุงสวนของ ของแลกอะครับ ทําใหมันนารักนาสะสม คนจะไดอยากเอาคะแนน
มาแลก” 

(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่วันที่ 28 ตุลาคม 2556) 
 

1.4 ความภักดีของลูกคาท่ีมีตอบัตรแรบบิท 
โดยผูวิจัยไดทําการสัมภาษณแบบเชิงลกึ (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง ผูเปน

ลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอย
กวา 2 อยาง และมีอายุต้ังแต 18-35 ป จํานวน 20 คน โดยมีเพศหญิง จํานวน 15 คน และเพศชาย 
จํานวน 5 คน มีอายุอยูระหวาง 18-23 ป จํานวน 6 คน 24-29 ป จํานวน 8 คน และ30-35 ป 
จํานวน 6 คน มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 15 คน นักศึกษา จํานวน 3 คน และอาชีพ
อื่นๆ จํานวน 2 คน โดยทําการสัมภาษณถึงความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท ซึ่งไดผลการวิจัย
ตามกรอบแนวคําถามที่ต้ังไวดวยรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

1.4.1 สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทําใหลูกคารูสึกอยางไรตอบัตรแรบ
บิท เพราะอะไร (เชน ไววางใจและเชื่อมั่น ผูกพันและใกลชิด เปนเหมือนเพ่ือน หรือเสียดายถา
ไมไดเปนลูกคาบัตรแรบบิท เปนตน) 

“เฉยๆนะ ไมไดรูสึกอะไรเปนพิเศษเลย แคไดแตมจากการเดินทาง ไดคูปองฟรี มันไม
ถึงขนาดวาจะเสียดายถาไมไดใชบัตรอะ” 

(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 
“ก็ทําใหรูสึกวาไดอะไรมากข้ึนจากการเปนบัตรโดยสารธรรมดาๆนะ” 

(คุณลัลธิมา มีทรัพย สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 
“เฉยๆอะ ไมไดรูสึกดีแบบดีมาก แลวก็ไมไดรูสึกแย” 

(คุณนภารัตน นราสวัสด์ิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 
“ก็รูสึกดีกับมันมากข้ึนนะ เพราะตอนแรกก็เปนแคบัตรเดินทาง น่ีไดใชทําอยางอื่น

ดวย” 
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สมัภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 

“เฉยๆคะ เรื่องแตมมันก็เปนผลพลอยไดเพราะไงก็ตองเดินทางอยูแลว” 
(คุณจตุพร อยูนิรันดร สมัภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556) 

“ก็รูสึกวาบัตรมันใหอะไรกับเรามากข้ึนนะ นอกจากใชเดินทางบีทีเอส แตก็ไมได
ผูกพันอะไรกับมันมาก ก็บัตรมันเปนธุรกิจที่Loyaltyตํ่าอยูแลว มันก็คงยากอะเนอะ” 

(คุณกมลชนก มณฑามณี สมัภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 
“เฉยๆครับ มันไมรูสึกอะไรเปนพิเศษ แคไดแตมไดของบัตรอื่นก็ทําได ทําไดดีกวาดวย

ครับ” 
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 

“ก็รูสึกวาภาพลักษณดานการบริหารมันดีข้ึนนะ แตเรื่องสิทธิประโยชน เอาจริงๆมันก็
เปนแคผลพลอยได ไมรูสึกวามันคือสิ่งพิเศษ” 

(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
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“เฉยๆนะ ไมไดรูสึกเสียดายหรืออะไร จริงๆแลวไมไดอยากเลือกใชบัตรหรอก โดน
บังคับใชดวยซ้ํา เลยก็ตองตามน้ันไป” 

(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
“เฉยๆอะคะ ไมไดรูสึกเสียดายอะไรถาไมไดใช มันก็แคมีอะไรเพิ่มมาจากเดิมเปนแค

บัตรโดยสาร ก็มาสะสมแตมไปในตัว ใชคูปองได มีกิจกรรม แตมันก็ไมไดรูสึกวาตองมีบัตรน้ีบัตรเดียว
เทาน้ัน อารมณประมาณน้ีอะคะ” 

(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
“เฉยๆ เพราะจริงๆแลวมันก็แคมีอะไรเพิ่มข้ึนมา ไมไดเห็นความพิเศษจริงๆเหมือน

บัตรอื่นๆที่เขาทํากัน อยา ทรูการด เซเรเนด พวกน้ีเขาทําชัดเจนมาก” 
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สมัภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556) 

“เฉยๆเลยครับ มันก็แคผลพลอยไดใชเดินทางเปนหลักอยูแลว” 
(คุณเอกสทิธ์ิ วัฒนอังกรู สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 

“ก็รูสึกวามันมีไรมากข้ึนนะ แตก็เฉยๆอยูดี ไมไดทําใหผูกพันกับบัตรอะไรมากมาย ไม
ใชก็ไดอะ” 

(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 
“เฉยๆครับ บัตรโดยสารคงทําอะไรไดไมมาก มันคงไมไดเกิดความผูกพันอะไรงายๆ” 

(คุณภัทรพง พลูทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 
“มันทําใหรูสึกดีข้ึนนะ ไดใชบัตรทําอะไรมากข้ึน แตมันก็ไมไดทําใหวางใจอะไรขนาด

น้ัน เพราะยังไงบัตรหายก็ยังไมไดเงินคืนอยูดี นาจะทําใหมันปลอดภัยกวาน้ี” 
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“เฉยๆ ไงก็ตองใชบัตรเดินทาง เลี่ยงไมได สมัครไปก็ไมเสียหาย” 
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556) 

“ก็รูสึกวามันดีข้ึนนะ เหมือนเขาพยายามหาอะไรมาใหสมาชิกรูสึกดีกับบตัร อยางพวก
คูปองไรเงี้ย ใชไดผลอยูนะ” 

(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่วันที่ 27 ตุลาคม 2556) 
“มันก็รูสึกใกลชิดกับแบรนดมากข้ึนนะ เหมือนเขาใหอะไรเรามากข้ึนจากที่เปนแค

บัตรเดินทาง” 
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สมัภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556) 

“เฉยๆคะ จริงๆก็ตองใชบัตรเดินทาง ก็สมัครไปดวยสะสมคะแนนไปทุกครั้งที่เดินทาง 
ไดกดคูปองอะไรพวกน้ี มันก็เปนสิ่งที่เสริมมา” 

(คุณสพุัตรา พลีพรกุล สมัภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556) 
“ผมรูสึกดีนะที่มีแครอท มันทําใหบัตรแรบบิทดูนาใชข้ึนมาในระดับนึงเลย ถึงสิทธิ

ประโยชนมันจะยังไมดีมากมาย แตก็ทําใหรูสึกวามันมีอะไรมากข้ึนกวาเดิมเยอะ” 
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่วันที่ 28 ตุลาคม 2556) 
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1.4.2 สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทําใหลูกคาใชจายผานบัตรแรบบิท
มากขึ้นหรือไม เพราะอะไร 

“ไมอะ ยังไงก็ใชแคเดินทางอยางเดียวอยูดี” 
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 

“ไมคะ ปกติใชเดินทางอยางเดียวเลย” 
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 

“ไมคะ ใชบัตรแคเดินทางไปกลับที่ทํางานทุกวัน แตไมเคยใชซื้อของเลย” 
(คุณนภารัตน นราสวัสด์ิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 

“ไมคะ ยังไงก็ใชแคเดินทางอะ โปรโมช่ันมันยังไมมีอะไรนาใชจายอยางอื่นเลย” 
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สมัภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 

“ไมไดทําใหอยากใชจายมากข้ึนเลย ใชแตเดินทางอยูดี มันตองเติมเงินเขาไปกอนดวย
ถาจะใชอยางอื่น บัตรมันหายแลวก็ยังไมไดเงินคืน เลยไมอยากเติมเงินเพื่อใชจายอะคะ” 

(คุณจตุพร อยูนิรันดร สมัภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556) 
“ไมเลยคะ ก็ใชแคเดินทาง จะจายจริงๆก็ใชเงินสดหรือบัตรอื่นก็ได ไมจําเปนตองเติม

เงินไวเลย หายไมคุมอะ” 
(คุณกมลชนก มณฑามณี สมัภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 

“ไมครับ ยังไงก็ใชแคเดินทาง” 
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สมัภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 

“ไมครับ ก็ใชเดินทางบีทีเอสปกติทุกวัน ไมไดทําใหอยากเอาบัตรไปจายอยางอื่น” 
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“ไมเลย ก็ใชเดินทางปกติเหมือนเดิม” 
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“ไมคะ ยังไงก็คิดวามันเปนบัตรโดยสาร ไมมีความจําเปนตองเอาไปใชอยางอื่น” 
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“ไมคะ มันไมไดมีโปรโมช่ันอะไรดึงดูดใจใหไปใชจายอยางอื่น ก็ใชเดินทางอยางเดียว” 
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สมัภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556) 

“ไมครับ ใชแคเดินทางเปนหลักอยางเดียวเลย” 
(คุณเอกสทิธ์ิ วัฒนอังกรู สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 

“ไมครับ ยังไงก็ใชบัตรแคเดินทางอะ ผมไมไดเติมเงินทีละมากๆเพื่อที่จะใชซื้อของ
อยางอื่นไดดวย” 

(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 
“ไมครับ ก็ใชแคตอนไปทํางาน เวลาซื้อของอยางอื่นก็เห็นเครื่องแตะบัตรแรบบิทนะ 

แตก็ไมไดเติมเงินไวพอที่จะจายได เลยจายดวยเงินสดหรือบัตรเครดิตแทน” 
(คุณภัทรพง พลูทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“ไมเลย ยังไงก็ใชในการเดินทาง อยางอื่นไมไดใชเลย” 
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



25 

 

“ไมเลยคะ ปกติก็ใชบัตรแรบบิทแคตอนไปทํางานวันธรรมดา สวนเวลาจะซื้อของก็
จายเงินสดเลย สะดวกกวาเยอะ” 

(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556) 
“ไมคะ ใชแคเดินทางอยางเดียว” 

(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่วันที่ 27 ตุลาคม 2556) 
“ไมนะ เคยลองใชซื้อที่ซุปเปอรที่เอ็มโพเรี่ยมเหมือนกัน แตก็ใชครั้งเดียวแลวก็ไมไดใช

อีกเลยอะ มันก็ไมไดดีไปกวาการจายดวยเงินสดเลย” 
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สมัภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556) 

“ไมคะ ใชเดินทางอยางเดียวเลย” 
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สมัภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556) 

“ไมนะ ผมคิดวาใชเทาเดิม ก็คือแคเดินทางบีทีเอส ไมไดตองใชจายอยางอื่นเพื่อที่จะ
เอาสิทธิพิเศษอะไรเลย อยางเรื่องแตมก็เก็บจากการเดินทางน่ีแหละ ถึงก็แลก ไมถึงก็ไมแลก” 

(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่วันที่ 28 ตุลาคม 2556) 
1.4.3 สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทําใหลูกคานําคูปองไปใชมากขึ้น

หรือไม เพราะอะไร 
“แนนอนคะ ย่ิงถาเปนสวนลดรานที่ใชบริการ ก็จะกดไปใชเรื่อยๆอยูแลว” 

(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 
“คิดวาจะใชมากข้ึนนะคะ ถามีรานคาที่พี่ชอบมากกวาน้ี พี่ก็จะกดไปใชคะ” 

(คุณลัลธิมา มีทรัพย สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 
“ก็ใชมากข้ึนนะคะ มันก็เปนคูปองที่ไดมาฟรีๆ ขอจํากัดก็นอย ใชลดไดเลยดวย” 

(คุณนภารัตน นราสวัสด์ิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 
“คิดวาใชมากข้ึนแนนอนคะ อยางที่บอกคูปองมันไดมาฟรีๆ กดไปไดสวนลดเพิ่มอีก มี

แตไดกับไดคะ” 
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สมัภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 

“คะ คงมากข้ึนนะ ถารานคาตรงใจพี่มากกวาน้ี” 
(คุณจตุพร อยูนิรันดร สมัภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556) 

“มากข้ึนคะ มันก็ไดใชคูปองเอาไปลดรานที่เราจะไปซื้ออยูแลว ก็กดไปใชเรื่อยๆมันก็
ประหยัดเงินข้ึนไปอีกคะ” 

(คุณกมลชนก มณฑามณี สมัภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 
“คิดวาเฉยๆนะครับ เพราะก็กดแตอันเดิมๆนะ ถาอยากใหมากข้ึนควรหาอันใหมๆที่

มันนาใชบริการมาเพิ่มอีกครับ” 
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 

“มากข้ึนแนนอนครับ อยางนอยเวลาจะกินแมคหรือจะดูหนัง ก็จะไปกดคูปองมาใส
กระเปาไวกอน ไดใชหรือไมไดใชก็เปนอีกเรื่องนึงครับ” 

(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
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“มากข้ึนคะ ยังมีคูปองอีกหลายรานเลยที่อยากลอง” 
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“มากข้ึนคะ อยางรานที่เราชอบอยูแลว เราก็จะเขาไปดูที่ตูคอนขางบอย สวนรานอื่นก็
มีที่สนใจอยูบาง ถามีโอกาสก็จะไปลองกดมาใชดูคะ” 

(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
“เทาเดิมนะคะ ก็ใชแตแมคมาตลอด สวนอันอื่นยังไมคิดวามันตอบโจทยอะ” 

(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สมัภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556) 
“มากข้ึนนะครับ นอกจากคูปองดูหนัง ผมก็อยากจะไปกดคูปองรานอาหารที่มันมีอยู

มาลองเอาไปใชนะ” 
(คุณเอกสทิธ์ิ วัฒนอังกรู สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 

“มากข้ึนครับ ยังไงก็กดแมคคอนขางบอย ยังมีรานอื่นอีกที่อยากลองไปกดมาใชดู อีก
อยางมันกดฟรี ลองใชดูก็ไมเสียหาย ไดลองของใหมดวย” 

(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556)  
“มากข้ึนครับ ย่ิงถามีรานใหมๆที่หนาสนใจมาลงนะ ผมจะกดไปลองใชเลย เปนพวก

ชอบลองครับ ฮาๆ” 
(คุณภัทรพง พลูทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“ไมรูสิ มันนาจะเทาเดิมนะ เพราะก็กดอยูแคโรงหนัง อยางมากก็แมคอีกอันที่จะไดใช
จริงๆ” 

(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 
“มากข้ึนสิ คูปองฟรี ใหสวนลด มีแตไดกับได” 

(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556) 
“ไมนะ แตถามันมีรานคาที่นาสนใจมาเพิ่ม ก็คิดวาคงไปกดมาใช” 

(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่วันที่ 27 ตุลาคม 2556) 
“คิดวาไมอะ เพราะรานที่มีอยูตอนน้ีก็เปนรานเดิมๆที่กดมาใช สวนรานอื่นไมไดเปน

รานที่เขาไปใชบริการเลย ถาปรับปรุงตรงน้ีก็คิดวาจะใชมากข้ึนนะ” 
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สมัภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556) 

“มากข้ึนคะ ยังอยากใชดูอีกหลายๆรานเลย” 
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สมัภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556) 

“มากข้ึน อยางนอยผมก็ยังใชแมคกับโรงหนังอยู สวนอยางอื่นใชตามโอกาสที่จะไดไป
ครับ” 

(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่วันที่ 28 ตุลาคม 2556) 
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1.4.4 สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทําใหลูกคาเลือกเดินทางบีทีเอสกอน
การเดินทางอ่ืนๆ หรือไม เพราะอะไร 

“มันไมใชเพราะแครอทนะ เพราะพี่ตองเดินทางดวยบีทีเอสอยูแลว จากบานพี่มาที่
ทํางานมันประหยัดเวลาสุด เลยตองเลือกบีทีเอสกอนเลย” 

(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 
“ไมนะ ถาในกรณีที่เดินทางใกลๆ บีทีเอสสถานีเดียวเน่ีย ก็จะเลือกใชรถเมล เพราะ

มันก็ถูกกวา” 
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 

“ถาวันทํางานมันเลี่ยงไมไดที่จะตองใชบีทีเอส แตไมไดเปนเพราะสิทธิประโยชนมันนะ 
มันไมมีทางเลือกมากกวา ตองซื้อเวลาคะ” 

(คุณนภารัตน นราสวัสด์ิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 
“ก็เลือกบีทีเอสกอนนะคะ แตไมใชเพราะสิทธิประโยชนมันนะ เพราะมันสะดวก 

รวดเร็ว ประหยัดเวลา” 
(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สมัภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 

“ไมนะคะ ที่เลือกเพราะตองใชเดินทางมากกวา ไมไดมองอยางอื่นเลย” 
(คุณจตุพร อยูนิรันดร สมัภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556) 

“ไมอะคะ ถาไมรีบก็จะเดินทางดวยรถเมล มันถูกกวากันเยอะ” 
(คุณกมลชนก มณฑามณี สมัภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 

“ไมครับ มันเหมือนวาที่เลือกบีทีเอสเน่ีย เพราะประหยัดเวลามากกวา” 
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 

“ไมครับ แครอท รีวอรดสไมไดทําใหเลือกบีทีเอสกอน แตเพราะทํางานในเมือง บริษัท
อยูติดกับบีทีเอส เลยเลือกใชมากกวาครับ” 

(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
“ไมนะ เลือกตามความเหมาะสม” 

(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
“ไมคะ ที่เลือกบีทีเอสเน่ียเพราะมันเปนทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดในการเดินทาง

มาทํางาน” 
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“ไมคะ จริงๆแลวข้ึนรถเมล รถประจําทางอยางอื่นก็ได แตมันก็ตองดูเวลาดวย ถา
เวลาเหลือนอยก็เลือกข้ึนบีทีเอสคะ” 

(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สมัภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556) 
“ไมครับ เลือกบีทีเอสเพราะมันสะดวกแคน้ันเอง” 

(คุณเอกสทิธ์ิ วัฒนอังกรู สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 
“ไมครับ ยังไงเดินทางก็เดินทางดวยบีทีเอสอยางเดียว ถาไปทํางาน มันก็ตองใชบัตร

อยูแลว เลยไมไดคิดวาสิทธิประโยชรจะทําใหเลือกบีทีเอสกอน” 
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 
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“ไมครับ ที่เลือกบีทีเอสเพราะตองใชเดินทางไปทํางานแคน้ันเอง” 
(คุณภัทรพง พลูทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“ไมนะ ถาจะเปนเรื่องเลือกใชบีทีเอสกอน เพราะรถไมติดมากกวามั้ง ไมใชเพราะแค
รอท รีวอรดสหรอก” 

(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 
“ไมคะ ถามีโอกาสก็อยากน่ังอะไรมาทํางานที่มันถูกกวาบีทีเอสนะ” 

(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556) 
“ไมคะ ชอบที่น่ังบีทีเอสแลวประหยัดเวลา ถึงที่ทํางานทัน” 

(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่วันที่ 27 ตุลาคม 2556) 
“ไมนะ น่ังอยางอื่นก็ไดที่ถูกกวาและไปทํางานไมสาย” 

(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สมัภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556) 
“ไมคะ มันไมใชเพราะแครอทอะเราวา มันเปนเพราะการเดินทางบีทีเอสมันสวดสุด

แลว ณ ตอนน้ีนะ” 
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สมัภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556) 

“ไมนะครับ ผมคิดวาเพราะผมมีความจําเปนตองใชบีทีเอสมากกวา เลยเลือกข้ึนกอน
ครับ ถาวันหยุดแลวตองเดินทางไปไหนมาไหน ก็เลือกที่จะขับรถไปเอง สะดวกกวาครับ” 

(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่วันที่ 28 ตุลาคม 2556) 
1.4.5 สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทําใหลูกคาเลือกใชบัตรแรบบิทกอน

การใชบัตรแทนเงินสดอ่ืนๆ กอนเสมอหรือไม เพราะอะไร 
“ไมอะ มันไมไดมีโปรโมช่ันอะไรที่จะตองเลือกมาใช ถามีสวนลดอะไรก็วาไปอยาง” 

(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 
“ไมคะ ปกติใชจายแตคาเดินทาง สวนถาจะจายอยางอื่นก็เลือกจายเงินสดเพราะไม

ชอบเอาเงินมาทิ้งไวในบัตรเยอะๆคะ กลัวหาย” 
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 

“ไมคะ แตถามีโปรโมช่ันก็อาจจะเลือกกอน เชน จายดวยบัตรไดสวนลดอีก5% อะไร
อยางน้ี ก็จะทําใหเลือกใชกอน” 

(คุณนภารัตน นราสวัสด์ิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 
“ไมคะ ชอบจายเงินสดมากกวา” 

(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สมัภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 
“ไมเลยคะ ถาเปนเรื่องจายเงิน ก็จายดวยเงินสดสบายใจที่สุด อีกอยางบัตรมันหาย

แลวไมไดเงินคืนดวย มันมีจุดบอดตรงน้ีอยูคะ” 
(คุณจตุพร อยูนิรันดร สมัภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556) 

“ไมคะ ยังไมเห็นความจําเปนที่จะตองเติมเงินเขาไปในบัตรเพื่อเอาไวไปใชจายเลยอะ 
จายดวยบัตรเครดิตมันคุมกวาเห็นๆ” 

(คุณกมลชนก มณฑามณี สมัภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 
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“ไมครับ เวลาซื้อของผมชอบจายเปนเงินสด มันงายดี” 
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 

“ไมครับ มันไมไดเปนบัตรเครดิตที่รูดกอนจายทีหลัง ทําใหไมนาใชงานเทา” 
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“ไมเลย เลือกใชเงินสดอยูดี บัตรน้ีมันเปนบัตรที่ตองเติมเงินเขาไปกอนอะ แลวถาคนที่
เขาไมไดมีเงินเดือนสูง เขาจะทิ้งเงินไวในบัตรมากขนาดที่จะใชจายของไดเลยหรอ เงินสดก็สะดวกกวา
ถูกไหม” 

(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
“ไมคะ ชอบจายดวยเงินสดมากกวาอยูดี ถาบีทีเอสไมบังคับใช ก็จะจายดวยเงินสด

เหมือนกันนะ” 
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“ไมนะ ชอบจายเงินสดอะ สะดวกดี” 
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สมัภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556) 

“ไมครับ ใชบัตรเครดิตคุมกวาเยอะ สะสมแตมไดทุกที่เลยดวย” 
(คุณเอกสทิธ์ิ วัฒนอังกรู สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 

“ไมครับ แตถามีโปรโมช่ันก็อาจจะเลือกใชบัตรกอน เชน จายแลวไดสวดลดหรือได
ของแถม อะไรงี้อะครับ” 

(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 
“ไมครับ จะจายเงินสดหรือไมก็บัตรเครดิต ไมชอบเติมเงินเขาไปในบัตรเยอะๆ กลัว

มันหายครับ เพราะตองควักเขาออกทุกวัน” 
(คุณภัทรพง พลูทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“ไมคะ ยังไงก็ชอบจายเงินสดอยูดี มันรูสึกสบายใจกวา” 
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“ไมคะ จายเงินสดเลย สะดวกกวาเยอะ” 
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556) 

“ไมคะ แครอทน่ีไมไดทําใหเลือกใชกอนเลย ถาเปนโปรโมช่ันก็วาไปอยาง อาจจะ
เลือกใชมากกวานะ” 

(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสภุาพ สัมภาษณเมือ่วันที่ 27 ตุลาคม 2556) 
“ไมคะ ยังไงก็จายเงินสด มันใชจายไดทุกที่ไมมีขอจํากัดเหมือนบัตรแรบบิท” 

(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สมัภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556) 
“ไมคะ ไมชอบเก็บเงินไวในบัตรเยอะ หายแลวมันไมไดคืนอะ เคยทําหายทีนึงเข็ด

เลย” 
(คุณสพุัตรา พลีพรกุล สมัภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556) 

“ไมครับ ถาเปนหลักรอยผมก็จะจายสด สวนหลักพันเน่ียผมจะจายบัตรเครดิตครับ” 
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่วันที่ 28 ตุลาคม 2556) 
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1.4.6 สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทําใหลูกคาอยากชักชวนเพ่ือนใหมา
ใชงานบัตรแรบบิทหรือไม เพราะอะไร 

“ไมไดชวนใหมาซื้อบัตรแรบบิทนะ เพราะทุกคนก็มีบัตรอยูแลว จะชวนมาสมัครแค
รอท รีวอรดสมากกวา เพราะมันก็ไมไดเสียอะไร ยังไดสะสมคะแนน ไดคูปองสวนลด แลวก็อยางอื่น
ดวย” 

(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 
“ไมคะ จะชวนมาสมัครแครอท แลวก็กดคูปองไปใชมากกวา” 

(คุณลัลธิมา มีทรัพย สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 
“ไมตองชวนใครมาใชงานบัตรเลยนะ พวกเพื่อนพี่ใชกันอยูแลว ก็แคชวนมากดตูคูปอง 

ชวนมาใชงานพวกน้ีมากกวา” 
(คุณนภารัตน นราสวัสด์ิ สมัภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 

“ไมคะ จะเปนชวนเพื่อนใหมาสมัครแครอทมากกวา อยางนอยสะสมแตมจากการ
เดินทาง ถาใครไมอยากไดของ แลวมีของที่เราอยากได เราก็ใหมันแลกใหคะ” 

(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สมัภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 
“ไมคะ เหมือนเปนบัตรบงัคับใชอยูแลวอะ ไมตองชวนใครมาสมัครเลย คนเดินทางเขา

ตองมีกันอยูแลว” 
(คุณจตุพร อยูนิรันดร สมัภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556) 

“ไมคะ เคยแตชวนเพื่อนมากดคูปองสวนลด เพราะเพื่อนถามวาคูปองอะไร เอามา
จากไหน เลยแนะนําไปคะ” 

(คุณกมลชนก มณฑามณี สมัภาษณเมือ่วันที่ 19 ตุลาคม 2556) 
“ไมเคยครับ ผมคิดวาเพื่อนผมมีแทบทุกคนนะ ก็แคบอกใหมันสมัครแครอทเน่ียแลวก็

จะไดอะไรที่เพิ่มข้ึนมาอีก เชน คูปอง แตม ประมาณน้ี” 
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 

“ไมนะ สิทธิประโยชนมันก็แคทําใหบัตรมีอะไรมากข้ึน สวนบัตรมันเหมือนยัดเยียดให
คนที่ใชบีทีเอสเปนประจําอยูแลว” 

(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
“ไมเคยชวนเพื่อนมาซื้อบัตรเลย ทุกคนมีอยูแลว มีแตชวนมาสมัครเพื่อที่จะไดกด

คูปองมาใชเปนสวนลดฟรีๆ” 
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมือ่วันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“ไมเลย ก็ชวนแตคนที่มีบัตรอยูแลวมาสมัครแครอท รีวอรดส จะไดสะสมแตมไปดวย 
สมัครฟรี ไมเสียเงิน” 

(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
“ไมไดอยากชวนมาใชบัตร แตอยากชวนคนที่มีบัตรอยูแลวมาสมัครมากกวา เพราะ

มันก็ดีกวาไมไดอะไรเลย” 
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สมัภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556) 
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“ไมครับ เพื่อนในออฟฟศมีกันทุกคนอยูแลว อยางมากก็ชวนไปกดตูคูปองแคน้ัน” 
(คุณเอกสทิธ์ิ วัฒนอังกรู สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 

“ไมนะ ชวนมาสมัครแครอทมากกวา ไมเคยชวนมาใชบัตรเลย” 
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556)  

“ไมนะครับ แคบอกเพื่อนที่มีบัตรมาสมัครแครอท รีวอรดส จะไดไดอะไรมากข้ึน” 
(คุณภัทรพง พลูทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“ไมคะ ไมเคยชวนใครมาซื้อบัตรเลย เพราะเพื่อนที่เดินทางดวยกันก็มีบัตรอยูแลว 
สวนคนที่ไมไดเดินทางก็ไมมีความจําเปนตองใช เลยไมเคยชวนเลย” 

(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 
“ไมคะ ยังไงทุกคนก็ตองมีบัตรอยูแลว ถาเดินทางบอยๆนะ สวนเพื่อนคนอื่นที่ไมไดใช

ไมรูจะไปชวนมันมาใชทําไม” 
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556) 

“ไมคะ เคยแตชวนคนที่มีบัตรมากดคูปองดวยกัน แลวก็ไปใชคะ” 
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่วันที่ 27 ตุลาคม 2556) 

“ไมไดชวนใครมาใชบัตรแรบบิทเลยนะ เห็นคนในออฟฟศที่กบับบีทีเอสพรอมกันเขาก็
มีกันหมด แตก็ชวนเพื่อนสนิทมาสมัครแครอท รีวอรดสเน่ียแหละ บอกมันวาจะไดแตม ไดสวนลด มัน
ก็เลยสมัครตาม” 

(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สมัภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556) 
“ไมนะ เคยแตชวนมากดคูปองคะ” 

(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สมัภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556) 
“ไมเคยชวนใครมาซื้อบัตรนะ เพราะเพื่อนผมมีกันแทบทุกคน ชวนมาสมัครแครอท     

รีวอรดสมากกวา บอกมันวาจะไดอะไรบาง บางคนผมเอามาสมัครใหเลยนะ เสียดายแทนมัน ยังไง
เดินทางทุกวันก็ไดแตมแลว ก็สมัครไป ไมเสียหายอะไร” 

(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่วันที่ 28 ตุลาคม 2556) 
1.4.7 ลูกคาเคยพูดถึงสิ่งดีๆ ท่ีไดรับจากการใชงานสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท      

รีวอรดส ใหเพ่ือนฟงหรือไม อยางไร 
“เคยคะ บอกวามันสามารถสะสมแตมเพื่อแลกของได ไดคูปองสวนลดไปใชฟรีๆ 

ประมาณน้ีคะ เพื่อนพี่ก็สนใจนะ มีหลายคนเหมือนกันที่สมัครตามเลย” 
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 

“เคยคะ เพื่อนเห็นเราใชคูปองสวนลดแมค เลยถามวาเอามาจากไหน ก็เลยเลาใหฟง
วาเน่ียเอาบัตรแรบบิทไปแตะที่ตูคูปองแลวก็ปริ้นทออกมาไดฟรีๆ แลวก็พาเพื่อนไปกดดวยคะ” 

(คุณลัลธิมา มีทรพัย สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 
“เคยคะ บอกใหเพื่อนไปสมัครแครอท รีวอรดส จะไดมีคูปองสวนลดใชแบบพี่ 

ประหยัดเงินได เพื่อนก็สนใจอยูนะ” 
(คุณนภารัตน นราสวัสด์ิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 
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“เคยคะ เวลาเดินผานตูคูปองก็แชรวาเราเคยกดคูปองจากตูน้ีดวย มันไดสวนลดเยอะ
ดีนะ ลองกดดูไหม” 

(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สมัภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 
“ไมเคยคะ” 

(คุณจตุพร อยูนิรันดร สมัภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556) 
“เคยคะ เพราะเพื่อนถาม ก็เลยเลาใหฟงวามีคูปองสวนลดที่ตูคูปองตามสถานีบีทีเอส 

สนใจก็เขาไปกดดูสิ ไปกดมาใชแลวมันก็ลดเยอะเหมือนกัน” 
(คุณกมลชนก มณฑามณี สมัภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 

“เคยครับ บอกเพื่อนวามันสะสมแตมไดดวยนะ กดคูปองก็ได ทําอะไรไดมากกวาบัตร
โดยสาร ใหลองไปสมัครดู” 

(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 
“ไมเคยครับ” 

(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
“เคยคะ บอกวาไดคูปองสวนลดมากจากตูคูปอง ลองไปกดมาใชดูสิ เพื่อนก็ไปลองกด

ใชดูเหมือนกันคะ แตก็ไมไดถามเขาตอวาเปนไงบาง” 
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“เคยคะ บอกเพื่อวาเราสมัครแครอท รีวอรดส สมัครฟรี ไมเสียเงิน แถมไดสะสมแตม 
ไดคูปองสวนลด มีแตคุมกับคุม” 

(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
“เคยคะ บอกใหเพื่อนมาสมัครแครอท รีวอรดสไว เพราะมันก็ดีกวาไมไดอะไรเลย 

อยางนอยไดสําสมแตม มันก็เหมือนไดอะไรมากข้ึนกวาเดิม” 
(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สมัภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556) 

“เคย บอกวาตูคูปองเน่ียมันมีสวนลดต้ังหลายราน ใครสนใจก็ไปลองกดดู” 
(คุณเอกสทิธ์ิ วัฒนอังกรู สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 

“เคย ก็บอกเพื่อนวาสมัครแครอท รีวอรดสสิ มันจะไดสะสมแตมแลวก็มีของใหแลก
เยอะแยะ สวนเรื่องแตม แคเดินทางมันก็เก็บแตมใหเราอยูแลว ไมตองทําไรเลย มีแตไดกับได” 

(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556)  
“เคยครับ ก็โชวคูปองเพื่อนแลวบอกวา เน่ียกดมาจาตู ไดสวนลดเยอะมาก ถาอยากได

ก็ไปลองกดดูนะ” 
(คุณภัทรพง พลูทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“ไมเคยคะ” 
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“ไมเคยคะ” 
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556) 

“เคยคะ ชวนไปกดคูปองดวยกันเลย จะไดเอาสวนลดไปใชพรอมๆกัน” 
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่วันที่ 27 ตุลาคม 2556) 
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“เคย ชวนเพื่อนมาสมัครน่ีแหละ บอกวาจะไดสะสมแตม เอาไปแลกเปนเงินกลับมา
เปนคาโดยสารได ไดสวนลด มันก็เลยสมัคร” 

(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สมัภาษณเมื่อวันที ่27 ตุลาคม 2556) 
“เคยคะ ลากเพื่อนมาที่ตูคูปองดวยกันเลยแลวก็มาเลือกสวนลดกัน ไปใชพรอมกัน” 

(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สมัภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556) 
“เคยครับ ตอนน้ันไปซื้อแมคกับเพื่อน ผมก็ควักคูปองออกมาใช มันก็ถามวาเอามา

จากไหน ผมก็บอกวากดตูคูปองมา มันก็ใหผมพาไปกดเลยนะ” 
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่วันที่ 28 ตุลาคม 2556) 

1.4.8 ถามีบัตรท่ีใหขอเสนอดีกวาบัตรแรบบิทลูกคาจะเปลี่ยนไปใชบัตรน้ันหรือไม เพราะ
อะไร 

“มันก็ตองดูวาบัตรน้ันมันใชเดินทางบีทีเอสไดหรือเปลา ถาใชไดแลวขอเสนอดีกวาก็
เปลี่ยนคะ” 

(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 
“ไมนะ เพราะคิดวายังไงบัตรมันผูกขาด ไมนาจะมีบัตรที่เดินทางบีทีเอสเปนบัตรอื่น

อีกอะ” 
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 

“เปลี่ยนสิคะ แนนอนคะ ถาใชเดินทางบีทีเอสไดแตขอเสนอดีกวา ทําไมจะไม
เปลี่ยนไปใชละคะ” 

(คุณนภารัตน นราสวัสด์ิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 
“เปลี่ยนคะ เพราะคงไดอะไรมากกวาบัตรเดิมที่ใชอยูแนนอน” 

(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สมัภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 
“ไมนะคะ ไมซีเรียส ยังไงก็แคบัตรเดินทาง ข้ีเกียจเปลี่ยนบอยๆ” 

(คุณจตุพร อยูนิรันดร สมัภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556) 
“เปลี่ยนคะ ดีกวาทุกอยางจะไมไปไดไงคะ” 

(คุณกมลชนก มณฑามณี สมัภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 
“ก็ตองดูกอนนะครับวาเปนขอเสนอในดานไหน ถาโปรโมช่ันดีกวา สิทธิพิเศษมากกวา 

ก็ไปครับ” 
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 

“เปลี่ยนครับ ถาบัตรน้ันมีอยูจริงนะ” 
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“ไมนะคะ บีทีเอสมันเปนบัตรที่บังคับใชนะ ถามีบัตรอื่นมาแทรกมันคงยาก” 
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“ไปสิคะ ถาคุณสมบัติเทากันแตขอเสนอดีกวา” 
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
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“ไมนะคะ ไมคิดวาทางบีทีเอสจะยอมใหบัตรอื่นมาทําหนาที่แทนแรบบิท มัน
ผูกขาดอะเราวา ขนาดขายยังบังคับขายเลย” 

(คุณสุธีมา พรหมยารัตน สมัภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556) 
“ไปแนนอนครับ สวนตัวใชบัตรเครดิตอยูแลว ถาสิทธิพิเศษดีกวาก็ไปครับ” 

(คุณเอกสทิธ์ิ วัฒนอังกรู สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 
“ไมแนครับ เพราะถาเรามีแตมอยูเยอะแลว เคยแลกหลายครั้งแลว ถาเปลี่ยนบัตรใหม

ก็ตองเริ่มใหม มันจะไดไมคุมเสียหรือเปลา” 
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556)  

“ถาโปรโมช่ันดีกวาเดิมก็ไปครับ” 
(คุณภัทรพง พลูทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“ไมนะคะ ก็เปนแคบัตรเดินทาง สิทธิประโยชนไมนาตางกันเทาไหร” 
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“เปลี่ยนคะ มันดีกวาทุกอยางเลย คุมกวาแนนอน” 
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556) 

“เปลี่ยนคะ เผื่อจะไดอะไรมากข้ึนกวาที่มีอยู” 
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่วันที่ 27 ตุลาคม 2556) 

“ไมคะ คงไมมีบัตรทีเอสออกมาแขงกนัเองจรงิไหม ถามีจริง บัตรแรบบทิจะทําอยางไร 
เขาตองคิดมาแลวแนนอน” 

(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สมัภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556) 
“เปลี่ยนคะ มีแตไดกับได ดีกวาแนนอน” 

(คุณสุพัตรา พลีพรกลุ สมัภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556) 
“ตองดูกอนครับ ถาใชเดินทางบีทีเอสไดเหมือนกัน มีสิทธิประโยชนดีกวาจริงไหม ถา

ดีกวาไมมากก็ไมเปลี่ยนครับ ถาดีกวามากก็เปลี่ยนครับ” 
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่วันที่ 28 ตุลาคม 2556) 

1.4.9 ลูกคาเคยมีปญหาจากการใชงานบัตรแรบบิทหรือสิทธิประโยชนของโปรแกรม    
แครอท รีวอรดส แลวรองเรียนกับบริษัทหรือไม อยางไร 

“ไมเคยคะ” 
(คุณศุภวรรณ พงศกรไพศาล สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 

“ไมมีปญหาอะไรนะ” 
(คุณลัลธิมา มีทรัพย สมัภาษณเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 

“เคยมีปญหาเกี่ยวกกับบัตร แตก็แจงเจาหนาที่ที่สถานีเลย เขาก็แกปญหาใหเลย” 
(คุณนภารัตน นราสวัสด์ิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 

“เคยมีปญหา กดคูปองแลวไมออกคะ แจงพนักงานที่สถานีแลว แตก็ไมไดรับการ
แกปญหาทันที เลยไมไดกดไปใชเลยคะตอนน้ัน” 

(คุณประภาดา ไวกสิกรรม สมัภาษณเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556) 
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“ไมมีคะ” 
(คุณจตุพร อยูนิรันดร สมัภาษณเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556) 

“ไมเคยมีปญหานะคะ” 
(คุณกมลชนก มณฑามณี สมัภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 

“ไมมีครับ” 
(คุณณวัฒน พะนิโคดม สัมภาษณเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556) 

“ไมมีนะครับ” 
(คุณเจษฎา สุตาคํา สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“ยังไมเคยมีคะ” 
(คุณมุกดา เดชชนินทร สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“ไมมีคะ” 
(คุณศศิกานต วงศวิวัต สัมภาษณเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 

“ไมมีคะ” 
(คุณสุธีมา พรหมยารตัน สมัภาษณเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556) 

“ไมเคยมีปญหาเลยครับ” 
(คุณเอกสทิธ์ิ วัฒนอังกรู สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556) 

“ไมมีครับ” 
(คุณอิทธิกร อุนพานทอง สัมภาษณเมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2556)  

“ไมมีครับ ใชงานไดปกติ” 
(คุณภัทรพง พลูทอง สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“ไมมีคะ” 
(คุณคีตา อติอานนท สัมภาษณเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) 

“ไมเคยมีคะ” 
(คุณสุนิสา จาตุรนตวิชิต สัมภาษณเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556) 

“ไมมีคะ” 
(คุณนัจพันธ ธนันตมหาสุภาพ สัมภาษณเมือ่วันที่ 27 ตุลาคม 2556) 

“เคยกดคูปองไมไดอะ แตก็ไมไดอะไร รอเวลากลับมากดใหมตอนเย็น” 
(คุณศรัญญา ทรงวุฒิ สมัภาษณเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556) 

“ไมมีคะ” 
(คุณสุพัตรา พลีพรกุล สมัภาษณเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556) 

“ไมเคยมีปญหานะครับ” 
(คุณเกียรติภูมิ แซลอ สัมภาษณเมือ่วันที่ 28 ตุลาคม 2556) 
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2. ผลการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ 
เปนผลการวิจัยจากการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมตัวอยาง ผูเปน

ลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอย
กวา 2 อยาง และมีอายุต้ังแต 18-35 ป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 200 ชุด            
มาประมวลผลดวยโปรแกรม SPSS for windows โดยสามารถสรุปผลการวิจัยไดเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1: คําถามเกี่ยวกับขอมูลของผูใชงาน 
สวนที่ 2: คําถามเกี่ยวกับการรับรูและความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของ

โปรแกรมแครอท รีวอรดส 
สวนที่ 3: คําถามเกี่ยวกับความภักดีตอบัตรแรบบิท 

 
สวนท่ี 1 : คําถามเก่ียวกับขอมูลของผูใชงาน 

1) ประเภทของบัตรแรบบิท 
ตารางที่ 4-1 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามประเภทบัตร 

 
จากตารางที่ 4-1 พบวาจากกลุมตัวอยางทั้งหมด มีบัตรประเภทนักเรียนนักศึกษา 

คิดเปนรอยละ 26 ประเภทบุคคลทั่วไป คิดเปนรอยละ 69 และประเภทอื่นๆ คิดเปนรอยละ 5 
 

2) เพศ 
ตารางที่ 4-2 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามเพศ 

 
จากตารางที่ 4-2 พบวาจากเพศของกลุมตัวอยางทั้งหมด เปนเพศชาย คิดเปนรอย

ละ 44 และเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 57 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทของบัตรแรบบิท จํานวน (คน) รอยละ 
นักเรียนนักศึกษา 52 26.00 

บุคคลทั่วไป 138 69.00 
อ่ืนๆ 10 5.00 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 87 44.00 
หญิง 113 57.00 
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3) อายุ 
ตารางที่ 4-3 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามอายุ 

 
จากตารางที่ 4-3 พบวาจากอายุของกลุมตัวอยางทั้งหมด ชวงอายุ 18-23 ป คิด

เปนรอยละ 24 อายุ 24-29 ป คิดเปนรอยละ 46 และอายุ 30-35 ป คิดเปนรอยละ 30 
 

4) ระดับการศึกษา 
ตารางที่ 4-4 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามระดับการศึกษา 

 
จากตารางที่ 4-4 พบวาจากระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางทั้งหมด ที่มีระดับตํ่า

กวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 32 ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 52 และระดับสูงกวาปริญญาตรี 
คิดเปนรอยละ 16 
 

5) อาชีพ 
ตารางที่ 4-5 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามอาชีพ 

 
จากตารางที่ 4-5 พบวาจากอาชีพของกลุมตัวอยางทั้งหมด เปนนักเรียน/

นักศึกษา คิดเปนรอยละ 25 พนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 41 ขาราชการ-พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิด
เปนรอยละ 9 คาขาย-ธุรกิจสวนตัวคิดเปนรอยละ 10 รับจาง คิดเปนรอยละ 14 และอาชีพอื่นๆ คิด
เปนรอยละ 1 
 
 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 
18-23 49 24.00 
24-29 92 46.00 
30-35 59 30.00 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวาปริญญาตร ี 64 32.00 
ปริญญาตรี 105 52.00 
สูงกวาปริญญาตร ี 31 16.00 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 51 25.00 
พนักงานเอกชน 83 41.00 
ขาราชการ-พนักงานรัฐวิสาหกิจ 17 9.00 
คาขาย-ธุรกิจสวนตัว 19 10.00 
รับจาง 28 14.00 
อ่ืนๆ 2 1.00 
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6) รายไดตอเดือน 
ตารางที่ 4-6 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามรายไดตอเดือน 

 
จากตารางที่ 4-6 พบวาจากรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยางทั้งหมด มีรายไดตอ

เดือนตํ่ากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 18 รายไดตอเดือน 10,000-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 
38 รายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 20 รายไดตอเดือน 30,001-40,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 14 รายไดตอเดือน 40,001-50,000 บาท คิดเปนรอยละ 6 และรายไดตอเดือน
มากกวา 50,000 บาท คิดเปนรอยละ 5 
 

7) ใชบัตรแรบบิทในการทําอะไรบาง 
ตารางที่ 4-7 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง แยกตามการใชงาน 

 
จากตารางที่ 4-7 พบวาจากการใชงานของกลุมตัวอยางทั้งหมด โดยสารเดินทาง 

บีทีเอส คิดเปนรอยละ 100 ใชจายเงินในรานคาพันธมิตร คิดเปนรอยละ 41.50 ใชแตะตูคูปอง     
คิดเปนรอยละ 94.50 และสะสมแตมและแลกของ คิดเปนรอยละ 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายไดตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวา 10,000 บาท 36 18.00 
10,000-20,000 บาท 75 38.00 
20,001-30,000 บาท 40 20.00 
30,001-40,000 บาท 27 14.00 
40,001-50,000 บาท 12 6.00 

มากกวา 50,000 บาท 10 5.00 

การใชงาน จํานวน (คน) รอยละ 
ใชเดินทางบีทีเอส 200 100.00 
ใชจายเงินในรานคาพันธมิตร 83 41.50 
ใชแตะตูคูปอง 189 94.50 
ใชสะสมแตมและแลกของ 72 36.00 
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8) เรียงลําดับการใชงาน 
ตารางที่ 4-8 แสดงจํานวน รอยละ และลําดับของกลุมตัวอยาง แยกตามการเรียงลําดับการใชงาน 

 
จากตารางที่ 4-8 พบวาจากการใชงานของกลุมตัวอยางทั้งหมด ใชเดินทาง

โดยสารบีทีเอส คิดเปนรอยละ 99.50 เปนลําดับที่ 1 ใชแตะตูคูปอง คิดเปนรอยละ 61.50 เปนลําดับ
ที่ 2 ใชสะสมแตมและแลกของ คิดเปนรอยละ 61 เปนลําดับที่ 3 และใชจายเงินในรานคาพันธมิตร      
คิดเปนรอยละ 36.50 เปนลําดับที่ 4 

 
สวนท่ี 2 : คําถามเก่ียวกับการรับรูและความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสิทธิประโยชนของ

โปรแกรมแครอท รีวอรดส 
1) การรับรูของลูกคาท่ีมีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 

ตารางที่ 4-9 แสดงจํานวน และรอยละของการรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรม    
แครอท รีวอรดส 

 
การรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 

จํานวน
คนที่
ตอบ 

คิดเปน
เปอร 
เซ็นต 

1. การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับสวนลดหรือสินคาในเครือบีทีเอสกรุป 143 71.5% 
2. การสะสมคะแนนเพื่อแลกเปนบัตรสมนาคุณที่หางสรรพสินคา รานคา และโรง
ภาพยนตรที่รวมรายการ 

152 76% 

3. การสะสมคะแนนเพื่อแลกเปนเงินบริจาคใหแกการกุศล 138 69% 
4. การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปองสวนลดรานอาหารและเครื่องดื่ม 184 92% 
5. การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปองสวนลดสถานที่ใหความบันเทิง 186 93% 
6. การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปองสวนลดสินคาหรือบริการอ่ืนๆ 189 94.5% 
7. กิจกรรมของสมาชิกแครอท รีวอรดสเพื่อสงเสริมการขาย เชน กิจกรรม Speed up 
Carrot Point กิจกรรม กด ลุน บิน เปนตน 

159 79.5% 

8. กิจกรรมของสมาชิกแครอท รีวอรดสในแฟนเพจเฟสบุค ไดแก กิจกรรม Carrot Day 157 78.5% 
การรับรูเก่ียวกับสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดสโดยรวม 81.75% 

 
จากตารางที่ 4-9 พบวากลุมตัวอยางทั้งหมดมีการรับรู ตอสิทธิประโยชนของ

โปรแกรมแครอท รีวอรดสโดยรวม คิดเปนรอยละ 81.75 และพบวาสิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางมี
การรับรูมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก อันดับแรกคือ การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปอง
สวนลดสินคาหรือบริการอื่นๆ คิดเปนรอยละ 94.5 รองลงมาคือ การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรบั

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ ลําดับ 
ใชเดินทางโดยสารบีทีเอส 199 99.50 1 
ใชจายเงินในรานคาพันธมิตร 73 36.50 4 
ใชแตะตูคูปอง 123 61.50 2 
ใชสะสมแตมและแลกของ 122 61.00 3 
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คูปองสวนลดสถานที่ใหความบันเทิง คิดเปนรอยละ 93 สวนอันดับสามคือ การกดคูปองที่ตูคูปองแค
รอทเพื่อรับคูปองสวนลดรานอาหารและเครื่องด่ืม คิดเปนรอยละ 92 และสิทธิประโยชนกลุม
ตัวอยางมีการรับรูนอยที่สุดคือ การสะสมคะแนนเพื่อแลกเปนเงินบริจาคใหแกการกุศล คิดเปนรอย
ละ 69 
 

2) ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
ตารางที่ 4-10 แสดงคาเฉลี่ย คาการกระจายขอมูล และระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิ
ประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 

 
ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของ 

โปรแกรมแครอท รีวอรดส 

คาเฉล่ีย คาการ
กระจาย
ขอมูล 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับสวนลดหรือสินคาในเครือบีทีเอสกรุป 3.10 1.35 ปานกลาง 
2. การสะสมคะแนนเพื่อแลกเปนบัตรสมนาคุณที่หางสรรพสินคา รานคา 
และโรงภาพยนตรที่รวมรายการ 

3.47 1.23 สูง 

3. การสะสมคะแนนเพื่อแลกเปนเงินบริจาคใหแกการกุศล 3.14 1.31 ปานกลาง 

4. การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปองสวนลดรานอาหารและ
เครื่องดื่ม 

3.45 1.29 ปานกลาง 

5. การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปองสวนลดสถานที่ใหความ
บันเทิง 

3.39 1.30 ปานกลาง 

6. การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปองสวนลดสินคาหรือบริการ
อ่ืนๆ 

3.25 1.18 ปานกลาง 

7. กิจกรรมของสมาชิกแครอท รีวอรดสเพื่อสงเสริมการขาย เชน กิจกรรม 
Speed up Carrot Point กิจกรรม กด ลุน บิน เปนตน 

3.04 1.34 ปานกลาง 

8. กิจกรรมของสมาชิกแครอท รีวอรดสในแฟนเพจเฟสบุค ไดแก กิจกรรม 
Carrot Day 

3.32 1.31 ปานกลาง 

ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของ 
โปรแกรมแครอท รีวอรดสโดยรวม 

3.39 0.81 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4-10 พบวากลุมตัวอยางทั้งหมดมีความพึงพอใจตอสิทธิประโยชนของ

โปรแกรมแครอท รีวอรดสโดยรวม อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 และพบวาสิทธิ
ประโยชนที่กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก มีการประเมินอยูในระดับสูงและ
ปานกลาง ไดแก อันดับแรกคือ การสะสมคะแนนเพื่อแลกเปนบัตรสมนาคุณที่หางสรรพสินคา 
รานคา และโรงภาพยนตรที่รวมรายการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 รองลงมาคือ การกดคูปองที่ตูคูปอง
แครอทเพื่อรับคูปองสวนลดรานอาหารและเครื่องด่ืม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 สวนอันดับสามคือ 
การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปองสวนลดสถานที่ใหความบันเทิง มีคาเฉลี่ย เท ากับ 3.39 
และสิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ กิจกรรมของสมาชิกแครอท รีวอรดส
เพื่อสงเสริมการขาย เชน กิจกรรม Speed up Carrot Point กิจกรรม กด ลุน บิน เปนตน โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.04 
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สวนท่ี 3 : คําถามเก่ียวกับความภักดีของลูกคาท่ีมีตอบัตรแรบบิท 

ตารางที่ 4-11 แสดงคาเฉลี่ย คาการกระจายขอมูล และระดับความภักดีของลูกคาที่มีตอ
บัตรแรบบิท 
 

ความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท 
คาเฉล่ีย คาการ

กระจาย
ขอมูล 

ระดับ
ความภักดี 

1. ทานจะใชจายผานบัตรแรบบิทมากขึ้น 2.52 1.43 ต่ํา 

2. ทานจะกดคูปองจากตูคูปองแครอทและนําไปใชมากขึ้น 2.86 1.26 ปานกลาง 

3. ทานอยากใชจายผานบัตรแรบบิทตอไปเรื่อยๆ 3.03 1.29 ปานกลาง 
4. ทานจะเลือกเดินทางโดยสารบีทีเอสกอนการเดินทางโดยสารอ่ืนๆ เสมอ 2.97 1.36 ปานกลาง 
5. ทานจะเลือกใชบัตรแรบบิทจายแทนส่ิงอ่ืนๆ เชน เงินสด บัตรเครดิต 
บัตรเดบิต กอนเสมอ 

3.20 1.31 ปานกลาง 

6. ทานรูสึกไววางใจและเชื่อม่ันในบริการของบัตรแรบบิท 3.12 1.26 ปานกลาง 
7. ทานรูสึกผูกพันและมีความใกลชิดกับบัตรแรบบิท 3.19 1.28 ปานกลาง 
8. ทานรูสึกวาบัตรแรบบิทเปนเหมือนเพื่อนที่คุนเคย 3.07 1.31 ปานกลาง 
9. ทานรูสึกเสียดายถาไมไดเปนลูกคาของบัตรแรบบิท 3.00 1.26 ปานกลาง 
10. ทานอยากชักชวนใหผูอ่ืนมาใชบริการบัตรแรบบิท 3.00 1.25 ปานกลาง 

11. ทานเต็มใจที่จะพูดถึงส่ิงดีๆที่ไดรับจากการใชงานสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส ใหผูอ่ืนฟง 

3.06 1.25 ปานกลาง 

12. ทานไมอยากเปล่ียนไปใชบริการบัตรแทนเงินสดของผูใหบริการรายอ่ืน
แมจะไดรับขอเสนอที่ดีกวา 

3.24 1.38 ปานกลาง 

13. ทานจะไมเปล่ียนไปใชบริการบัตรแทนเงินสดของผูใหบริการรายอ่ืน
ทันที หากประสบปญหาเก่ียวกับบัตรแรบบิทหรือสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส  

2.90 1.32 ปานกลาง 

14. หากผูอ่ืนมีความเขาใจผิดเก่ียวกับบัตรแรบบิทหรือสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส ทานจะแกไขความเขาใจผิดน้ันทันที 

2.76 1.20 ปานกลาง 

15. หากทานมีขอเสนอแนะหรือขอรองเรียนเก่ียวกับบัตรแรบบิทหรือสิทธิ
ประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทานพรอมจะบอกกลาวเพื่อให
บริษัทปรับปรุง 

2.81 1.34 ปานกลาง 

ความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิทโดยรวม 2.98 0.63 ปานกลาง 

 
จากตารางที่  4-11 พบวากลุมตัวอยางทั้งหมดมีความภักดีตอบัตรแรบบิทโดยรวมอยู

ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.98 และพบวาเรื่องที่กลุมตัวอยางมีความภักดีมากที่ส ุด 3 
อันดับแรก ไดแก อันดับแรกคือ ทานไมอยากเปลี่ยนไปใชบริการบัตรแทนเงินสดของผูใหบริการราย
อื่นแมจะไดรับขอเสนอที่ดีกวา มีการประเมินอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24 รองลงมาคือ 
ทานจะเลือกใชบัตรแรบบิทจายแทนสิ่งอื่นๆ เชน เงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต กอนเสมอ มีการ
ประเมินอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20 สวนอันดับสามคือ ทานรูสึกผูกพันและมี
ความใกลชิดกับบัตรแรบบิท มีการประเมินอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.19 และ
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เรื่องที่กลุมตัวอยางมีความภักดีนอยที่สุดคือ ทานจะใชจายผานบัตรแรบบิทมากข้ึน มีการประเมินอยู
ในระดับตํ่า โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.52 

 
3. ผลการวิเคราะหเชิงอนุมาน 

ผูวิจัยไดนําคาสถิติทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยครั้งน้ีมาทํา
การวิเคราะหผล โดยกําหนดระดับนัยสําคัญไวที่ 0.05 เพื่อทดสอบตัวแปรตามสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน คือ ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท       
รีวอรดส มีความสัมพันธในทางบวกกับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท 

 
ตารางที่ 4-12 แสดงคาความสัมพันธของความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชน
ของโปรแกรมแครอท รีวอรดส กับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท 
 Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

Between 
Groups  

13.732 27 .509 .718 .828 

Within Groups  46.025 65 .708 
  

Total  59.757 92 
   

 
จากตารางที่ 4-12 พบวาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรม  

แครอท รีวอรดสกับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท ไมมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 

สามารถสรุปไดวาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท    
รีวอรดส ไมมีความสัมพันธในทางบวกกับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท 
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บทที่ 5 

สรุป และการอภปิรายผล 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสรางความสัมพันธกับลูกคาผานโปรแกรมลูกคาสัมพันธ 

กรณีศึกษา แครอท รีวอรดส” โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธ
ผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส 2) ศึกษาการรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท 
รีวอรดส 3) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส        
4) ศึกษาความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท  ซึ่งเปนการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ดวยการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูบริหารของบริษัท แครอท     
รีวอรดส เพื่อทราบถึงการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส รวมถึงการสัมภาษณ
แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง เพื่อทราบถึงการรับรูและความพึงพอใจของ
ลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท 
และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง เพื่อทราบถึงการรับรูและความพึงพอใจของลูกคา
ที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบทิ โดยผู
วิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัย ไดดังน้ี  

1. สรุปผลการวิจัย  
2. การอภิปรายผล 
 

1. สรุปผลการวิจัย 
ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยแยกตามวิธีการวิจัยออกเปน 3 สวน ดังตอไปน้ี 

1.1 สวนของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
1.1.1 ผลการวิจัยจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูบริหารของ

บริษัท แครอท รีวอรดส เพื่อทราบถึงการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
1.1.2 ผลการวิจัยจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง     

ผูเปนลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส    
ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุต้ังแต 18-35 ป เพื่อทราบถึงการรับรูและความพึงพอใจของลูกคาที่มี
ตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท 

1.2 สวนของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ผลการวิจัยจากการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมตัวอยาง ผูเปนลูกคา 

ที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา    
2 อยาง และมีอายุต้ังแต 18-35 ป เพื่อทราบถึงการรับรูและความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิ
ประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท 
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1.3 สวนของการวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) 
ผลการวิเคราะหเชิงอนุมานจากการต้ังสมมติฐานที่ผูวิจัยไดต้ังไววา ความพึงพอใจของ

ลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส มีความสัมพันธในทางบวกกับความภักดีของ
ลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท 

 
1.1 สวนของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

1.1.1 ผลการวิจัยจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูบริหารของบริษัท 
แครอท รีวอรดส เพ่ือทราบถึงการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส 

บริษัทแครอท รีวอรดส เปนบริษัทที่ทําโปรแกรมทางการตลาดใหกับบัตรแรบบิท โดย  
มีวัตถุประสงคในการจัดต้ังบริษัทเหมือนบัตรเครดิตที่มีโปรแกรมสะสมคะแนนทั่วๆไป คือ เพื่อจะให
ลูกคามาใชจายผานบัตรมากข้ึน จึงมีการทําโปรแกรมสะสมคะแนนและโปรแกรมทางการตลาดเพื่อ 
จูงใจลูกคา และเพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหกับลูกคาที่ใชงานบัตรแรบบิท รวมถึงการมุงทํากําไรใหกับ
บริษัทในทางธุรกิจ 

แครอท รีวอรดส เริ่มทําในสวนของการสะสมคะแนนเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2555 ปจจุบันมีสมาชิกแครอท รีวอรดส ประมาณ 360,000 คน โดยมีกลุมเปาหมายหลักของ
โปรแกรมคือ ผูที่ถือบัตรแรบบิททุกประเภท รวมถึงผูที่ถือบัตรแรบบิทรวมที่เปนพันธมิตรกับบัตร  
แรบบิท เชน บัตรแรบบิทธนาคารกรุงเทพ แมคโดนัลแรบบิท เปนตน ในชวงแรกจะเนนกลุมบุคคลที่ 
มีอายุต้ังแต 18-35 ป เน่ืองจากเปนกลุมเปาหมายหลักที่มีการใชงานโปรแกรมมากที่สุด 

สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส แบงออกเปน 3 สวนดวยกัน ไดแก สวน
แรกเปนการแลกคะแนนสะสม จะมีสิทธิประโยชน เชน การแลกรับบัตรสมนาคุณจากรานคาตางๆ
การแลกเปนของสมนาคุณจากบีทีเอส เปนตน สวนที่สองเปนการกดคูปองสวนลดจากตูคูปอง จะได
คูปองสวนลดรานคาที่รวมรายการ เชน คูปองสวนลดแมคโดนัล คูปองสวนลดสยามโอเช่ียนเวิลด เปน
ตน สวนสุดทายเปนกิจกรรมสําหรับสมาชิกในแตละเดือน ซึ่งจะมีกิจกรรมที่แตกตางกันไป เชน 
กิจกรรมกด ลุน บิน กิจกรรม Speed up Carrot Point เปนตน 

เกณฑในการต้ังสิทธิประโยชน ก็จะแบงออกเปน 3 สวนเชนกัน ไดแก สวนแรกเปนใน
สวนของการแลกคะแนนสะสม ชวงแรกๆจะเนนของที่มตีนทุนตํ่า เน่ืองจากบริษัทเพิ่งเปดมาไดไมนาน
และมีทุนนอย จึงเนนผลิตภัณฑของบริษัทเอง สวนที่สองเปนในสวนของคูปองสวนลดจากตูคูปอง    
มีการทําบารเทอรกับรานคาตางๆ เชน 50% จายเงินสด อีก 50% จายเปนของ เพื่อประหยัดตนทุน
และหาพันธมิตรทางธุรกิจใหเพิ่มมากข้ึน สวนสุดทายเปนในสวนของกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมโดย  
มีของรางวัลเปนของสมนาคุณในเครือบีทีเอสกรุปเปนหลัก โดยจะคงความประหยัดตนทุนไวเชนเดิม 

ชองทางการสื่อสารใหลูกคารับรูถึงสิทธิประโยชนมีการสื่อสารใหขอมูลกับลูกคาผานสื่อ
ตางๆ ที่เปนสื่อที่มีตนทุนตํ่า ไดแก แครอท รีวอรดส แฟนเพจ อินสตาแกรม สื่อในจุดที่คนสังเกตเห็น
งาย สื่อโฆษณาในบีทีเอสและบนบีทีเอส อีเมลล ขอความทางโทรศัพท เว็ปไซต ตูคูปองแครอท 
โฆษณาผานรานคาพันธมิตร คอลเซ็นเตอร รวมไปถึงการพวงกับโฆษณาของบัตรแรบบิท โดย
พิจารณาการใชสื่อตางๆ ตามความเหมาะสม 
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สวนชองทางในการเก็บขอมูลผลตอบรับของลูกคา มีการเก็บขอมูลผลตอบรับของลูกคา
ในฐานขอมูล โดยจะมีหนวยงานที่ทําการวิเคราะหตลาด และหนวยงานที่ทําการวิเคราะหขอมูล   
หากอยากทราบขอมูลในสวนไหน ก็จะสามารถดึงมาใชและนํามาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
บริษัทตอไปได 

ทั้งน้ียังมีเทคโนโลยีที่เขามาชวยในการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท        
รีวอรดส ไดแก เทคโนโลยีในการเก็บแตม ใชซอฟตแวรหลักจากฐานขอมูลแมที่นิวซีแลนด สงขอมูล 
ไปเก็บที่ฐานขอมูลที่นิวซีแลนดเพื่อปองกันการสูญหายและความผิดพลาดของขอมูล ยังมีเทคโนโลยี
ในการเก็บขอมูลลูกคา โดยใชซอฟตแวรเพื่อชวยเหลือคอลเซ็นเตอร โดยเปนโปรแกรมแสดงขอมูล
ลูกคาที่โทรเขามา หากเปนเบอรที่ลงทะเบียนไวกับโปรแกรมแครอท รีวอรดส ก็จะข้ึนประวัติสวนตัว 
และประวัติการใชงานของลูกคาคนน้ันๆ เปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหดีย่ิงข้ึน 

ปญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส   
มี 3 สวนหลักๆ ไดแก สวนแรกเปนในสวนของเทคโนโลยี ระบบของการบริการลูกคายังไมน่ิง หลายๆ
อยางยังเปนการพิมพดวยมือและการจดบันทึก ซึ่งในจุดน้ีอยูในระหวางการเจรจากับบริษัทที่จะซื้อ
โปรแกรม ทําใหซอฟตแวรที่ชวยเหลือการทํางานยังมีนอย สวนที่สองเปนในสวนของลูกคา เน่ืองจาก
ระบบยังไมเสถียรจะมีลูกคาที่แตมหาย ตองแกปญหาเปนรายบุคคลไป และสวนสุดทายยังมีปญหา
ตรงจุดวางตูคูปอง ที่มีแค 60 จุด ทุกสถานีบีทีเอส ยกเวนสวนตอขยาย อาจไมเพียงพอในการ       
ทําการตลาด แตในตอนน้ีทางบริษัทกําลังจะขยายจุดวางตูคูปอง ตามตึกที่มีทางเช่ือมกับบีทีเอส   
และตึกที่เปนจุดสังเกต เพื่อเปนประโยชนในดานการตลาดมากข้ึน 

สุดทายแนวโนมการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดสในอนาคต ไดแก 
การทําแอพพลิเคช่ัน (Application) เปนชองทางในการติดตอกับลูกคา เพื่อเปนอีกหน่ึงชองทาง     
ในการแจงปญหา รองเรียน สําหรับลูกคา ในสวนของการทํางาน จะมีการทําโปรแกรมที่ชวยให
พนักงานสามารถทํางานที่บานไดถึงแมจะไมไดอยูที่บริษัท (Customer Service Work From 
Home) เพื่อตอบปญหาลูกคาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อีกทั้งยังจะมีการทํา    
เว็ปแชท (Webchat) เพื่อใหลูกคาแจงปญหาและตอบปญหาลูกคาไดทันทีอีกดวย 

 
1.1.2 ผลการวิจัยจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง   

ผูเปนลูกคาท่ีใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุต้ังแต 18-35 ป เพ่ือทราบถึงการรับรูและความพึงพอใจของลูกคา
ท่ีมีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาท่ีมีตอบัตรแรบบิท 

1) ศึกษาการรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส  
จากการสัมภาษณเชิงลึก ( In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยางพบวา      

กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูสิทธิประโยชนเกี่ยวกับคูปองรานอาหารมากที่สุด โดยเฉพาะราน  
แมคโดนัล เน่ืองจากเปนรานที่เขาใชบริการบอย และเห็นมีใหกดคูปองที่ตูคูปองแครอทตลอด 
รองลงมาเปนสิทธิประโยชนเกี่ยวกับคูปองสถานบันเทิงตางๆ โดยเฉพาะบัตรชมภาพยนตร เน่ืองจาก
เห็นการโฆษณาเกี่ยวกับคูปองสวนลดผานสื่อบนบีทีเอสและตูคูปองทําใหเกิดความสนใจและไปกด
คูปองมาใชงาน สิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูนอยที่สุด คือ สิทธิประโยชนในการ
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แลกคะแนนเปนเงินบริจาคใหแกการกุศล เน่ืองจากไมมกีารโฆษณาผานสื่อที่พบเห็นเปนประจํา ทําให
การรับรูสิทธิประโยชนในเรื่องของการแลกคะแนนคอนขางตํ่ากวาสิทธิประโยชนอื่นๆ 

ในเรื่องของชองทางในการเขาถึงลูกคา จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth 
Interview) กับกลุมตัวอยางพบวา สื่อที่กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูมากที่สุดคือ สื่อบนบีทีเอส
และในสถานีบีทีเอส เน่ืองจากกลุมตัวอยางสวนใหญมีการเดินทางโดยสารดวยบีทีเอสเปนประจํา    
ทําใหพบเห็นโฆษณาผานสื่อน้ีแทบจะทุกช้ิน รองลงมาเปนตูคูปอง เน่ืองจากตูคูปองจะต้ังอยูตาม
สถานีบีทีเอสเกือบทุกสถานี ซึ่งหากกลุมตัวอยางสวนใหญอยากทราบสิทธิประโยชน ก็สามารถเขาไป
กดดูไดวามีสิทธิประโยชนอะไรบาง สวนสื่อที่กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูนอยที่สุด คือ ขอความ
ทางโทรศัพท ไมมีใครพูดถึงเลย พอถามยอนไป กลุมตัวอยางทั้งหมดมีโทรศัพทกันทุกคน รูวาไดรับ
ขอความ แตกลับไมเคยเปดอาน เพราะคิดวาในแตละวันมีแตขอความที่ไมเปนประโยชนสงเขามา 

2) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท          
รีวอรดส  

จากการสัมภาษณเชิงลึก ( In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยางพบวา      
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจคูปองสวนลดรานอาหารมากที่สุด โดยเฉพาะคูปองสวนลดราน
แมคโดนัล เน่ืองจากเปนรานที่เขาใชบริการเปนประจําอยูแลว อีกทั้งยังมีหลายสาขา หารับประทาน
ไดงาย กดไปแลวไดใช รองลงมาเปนคูปองสวนลดสถานบันเทิงตางๆ โดยเฉพาะคูปองสวนลดบัตรชม
ภาพยนตรในเครือ เมเจอร ซีนีเพล็กซ เน่ืองจาก กลุมตัวอยางสวนใหญช่ืนชอบการชมภาพยนตรใน
เวลาที่วางจากการทํางานหรือเรียน สวนสิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางสวนใหญพึงพอใจนอยที่สุด คือ 
การแลกคะแนนเปนเงินบริจาคใหแกการกุศล เน่ืองจากคิดวาการทําบุญ ไปทําดวยตนเองที่สถานที่
น้ันๆเลยสะดวกกวา เพื่อความสบายใจ ถึงมือผูรับแนนอน ไมจําเปนตองใชการแลกคะแนน 

3) ศึกษาความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท  
จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยางพบวา     

ความภักดีในดานทัศนคติของกลุมตัวอยางสวนใหญ คิดวาการมีแครอท รีวอรดสเปนเพียงผลพลอยได
จากการใชงานบัตรเทาน้ัน แตก็ทําใหมีความรูสึกวาบัตรใหอะไรมากข้ึนกวาการเปนบัตรโดยสาร
ธรรมดาทั่วไป รูสึกใกลชิดกับบัตรแรบบิทมากข้ึน เน่ืองจากไดใชงานบัตรในการทําอยางอื่น            
ที่นอกเหนือจากการเดินทางโดยสารบีทีเอส เชน ใชกดคูปอง ใชรวมกิจกรรม เปนตน สวนในดานของ
พฤติกรรม กลุมตัวอยางสวนใหญคิดวาจะนําคูปองไปใชมากข้ึน เพราะคูปองเปนคูปองสวนลด        
ที่สามารถกดไปใชไดตลอด ไมมีขอจํากัดอะไรมากนัก ทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญรูสึกวามีแตไดกับได 
เรื่องของการที่ลูกคาจะไมเปลี่ยนไปใชบัตรอื่นที่มีขอเสนอที่ดีกวา เพราะกลุมตัวอยางสวนใหญคิดวา
ไมมีทางเลือก จึงไมสามารถเปลี่ยนไปใชบัตรอื่นได เน่ืองจากบัตรแรบบิทเปนบัตรโดยสารที่บังคับขาย
และผูกขาดการเดินทางของคนเมืองอยูแลว จึงไมนาจะมีบัตรอื่นเขามาแทรกแซงไดงายๆ สวนเรื่องที่
ลูกคาจะไมใชจายผานบัตรแรบบิทมากข้ึน เน่ืองจากกลุมตัวอยางสวนใหญคิดวาอยางไรก็ใชบัตร
เฉพาะตอนเดินทาง ถาจะใชจายอยางอื่น บัตรแรบบิทยังไมมีโปรโมช่ันที่นาดึงดูดใจใหใชจาย จึงเลือก
ที่จะจายดวยเงินสดหรือบัตรเครดิต เน่ืองจากสะดวกกวา แตหากมีโปรโมช่ันที่นาสนใจในการใชจาย
ผานบัตรแรบบิท กลุมตัวอยางสวนใหญก็เลือกที่จะจายดวยบัตรแรบบิท เชน จายแลวไดสวนลด จาย
แลวไดของแถม เปนตน 
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1.2 สวนของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ผลการวิจัยจากการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมตัวอยาง ผูเปน

ลูกคาท่ีใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส      
ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุต้ังแต 18-35 ป เพ่ือทราบถึงการรับรูและความพึงพอใจของลูกคา
ท่ีมีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาท่ีมีตอบัตรแรบบิท 

จากผลวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญใชบัตรแรบบิทประเภทบุคคลทั่วไป รองลงมา
เปนประเภทนักเรียนนักศึกษา และประเภทอื่นๆ สวนเพศกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 
รองลงมาเปนเพศชาย สวนอายุของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูในชวงอายุ 24-29 ป รองลงมา
เปนชวงอายุ 30-35 ป และชวงอายุ 18-23 ป ในเรื่องของระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญ 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาเปนระดับตํ่ากวาปริญญาตรี และระดับสูงกวาปริญญาตรี 
สวนอาชีพของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนพนักงานเอกชน รองลงมาเปนนักเรียน/นักศึกษา คาขาย- 
รับจาง ธุรกิจสวนตัว ขาราชการ-พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพอื่นๆ สวนรายไดตอเดือนของกลุม
ตัวอยางสวนใหญมีรายไดตอเดือน 10,000-20,000 บาท รองลงมามีรายไดตอเดือน 20,001-30,000 
รายไดตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท รายไดตอเดือน 30,001-40,000 บาท รายไดตอเดือน 40,001-
50,000 บาท และรายไดตอเดือนมากกวา 50,000 บาท สวนการใชงานบัตรแรบบิทของกลุมตัวอยาง
สวนใหญใชเดินทางโดยสารบีทีเอส รองลงมาใชแตะตูคูปอง ใชจายเงินในรานคาพันธมิตร และ      
ใชสะสมแตมและแลกของ สวนลําดับการใชงานของกลุมตัวอยางสวนใหญใชโดยสารเดินทางบีทีเอส 
เปนลําดับ   ที่ 1 ใชแตะตูคูปอง เปนลําดับที่ 2 ใชสะสมแตมและแลกของ เปนลําดับที่ 3 และใช
จายเงินในรานคาพันธมิตร เปนลําดับที่ 4 

1) ศึกษาการรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส  
จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางทั้งหมดมีการรับรูสิทธิประโยชนโดยรวมคิดเปน

รอยละ 81.75 และพบวาสิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางมีการรับรูมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก อันดับ
แรกคือ การกดคูปองท่ีตูคูปองแครอทเพ่ือรับคูปองสวนลดสินคาหรือบริการอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 
94.5 รองลงมาคือ การกดคูปองท่ีตูคูปองแครอทเพ่ือรับคูปองสวนลดสถานท่ีใหความบันเทิง คิด
เปนรอยละ 93 สวนอันดับสามคือ การกดคูปองท่ีตูคูปองแครอทเพ่ือรับคูปองสวนลดรานอาหาร
และเครื่องด่ืม คิดเปนรอยละ 92 และสิทธิประโยชนกลุมตัวอยางมีการรับรูนอยที่สุดคือ การสะสม
คะแนนเพ่ือแลกเปนเงินบริจาคใหแกการกุศล คิดเปนรอยละ 69 

2) ศึกษาการความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท         
รีวอรดส  

จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางทั้งหมดมีความพึงพอใจตอสิทธิประโยชน
โดยรวม อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 และพบวาสิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางมีความ
พึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก มีการประเมินอยูในระดับสูงและปานกลาง ไดแก อันดับแรกคือ 
การสะสมคะแนนเพ่ือแลกเปนบัตรสมนาคุณท่ีหางสรรพสินคา รานคา และโรงภาพยนตรท่ีรวม
รายการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 รองลงมาคือ การกดคูปองท่ีตูคูปองแครอทเพ่ือรับคูปองสวนลด
รานอาหารและเครื่องด่ืม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 สวนอันดับสามคือ การกดคูปองท่ีตูคูปองแครอท
เพ่ือรับคูปองสวนลดสถานท่ีใหความบันเทิง มีคาเฉลี่ย เท ากับ 3.39 และสิทธิประโยชนที่กลุม
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ตัวอยางมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ กิจกรรมของสมาชิกแครอท รีวอรดสเพ่ือสงเสริมการขาย   
มีการประเมินอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04 

3) ศึกษาความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท 
จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางทั้งหมดมีความภักดีตอบัตรแรบบิทโดยรวมอยู

ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.98 และพบวาเรื่องที่กลุมตัวอยางมีความภักดีมากที่สุด 3 
อันดับแรก ไดแก อันดับแรกคือ ทานไมอยากเปลี่ยนไปใชบริการบัตรแทนเงินสดของผูใหบริการ
รายอ่ืนแมจะไดรับขอเสนอท่ีดีกวา มีการประเมินอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24 
รองลงมาคือ ทานจะเลือกใชบัตรแรบบิทจายแทนสิ่งอ่ืนๆ เชน เงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต กอน
เสมอ มีการประเมินอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20 สวนอันดับสามคือ ทานรูสึก
ผูกพันและมีความใกลชิดกับบัตรแรบบิท มีการประเมินอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี ่ย
เทากับ 3.19 และเรื่องที่กลุมตัวอยางมีความภักดีนอยที่สุด คือ ทานจะใชจายผานบัตรแรบบิท
มากขึ้น มีการประเมินอยูในระดับตํ่า โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.52 
 
1.3 สวนของการวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) 

ผลการวิเคราะหเชิงอนุมานจากการต้ังสมมติฐานท่ีผูวิจัยไดต้ังไววา ความพึงพอใจ
ของลูกคาท่ีมีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส มีความสัมพันธในทางบวกกับ
ความภักดีของลูกคาท่ีมีตอบัตรแรบบิท 

ในสวนของการสรุปผลวิเคราะหเชิงอนุมาน เปนสวนของการทดสอบสมมติฐานที่ผูวิจัย
ไดต้ังสมมติฐานไว คือ ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส   
มีความสัมพันธในทางบวกกับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท 

การทดสอบสมมติฐานพบวาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรม
แครอท รีวอรดสกับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท ไมมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 ซึ่งสามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท          
รีวอรดส ไมมีความสัมพันธในทางบวกกับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท 
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2. การอภิปรายผล 
ผูวิจัยไดอภิปรายผลแยกตามวัตถุประสงคในการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 

2.1 ศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
2.2 ศึกษาการรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
2.3 ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
2.4 ศึกษาความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท 
2.5 การอภิปรายผลจากสมมติฐาน 
 
2.1 ศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส 

บริษัทแครอท รีวอรดส เปนบริษัทที่ทําโปรแกรมทางการตลาดใหกับบัตรแรบบิท โดย  
มีวัตถุประสงคในการจัดต้ังบริษัทเหมือนบัตรเครดิตที่มีโปรแกรมสะสมคะแนนทั่วไป คือ เพื่อจะให
ลูกคาใชจายผานบัตรแรบบิทมากข้ึน จึงมีการทําโปรแกรมสะสมคะแนนและโปรแกรมทางการตลาด
เพื่อจูงใจลูกคาและเพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหกับลูกคาที่ใชงานบัตรแรบบิท รวมถึงการมุงทํากําไรใหกับ
บริษัทในทางธุรกิจ ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ วิทยา ดานธํารงและพิภพ อุดร (2547: 45) ที่กลาววา 
การบริหารลูกคาสัมพันธ เปนปรัชญาของธุรกิจที่พยายามแยกแยะและตอบสนองลูกคาเปนรายกลุม
หรือรายบุคคลตามความตองการและผลกําไรของลูกคา เพื่อสรางความภักดีของลูกคาและเก็บรักษา
ลูกคาไวอยางยาวนาน เพื่อผลกําไรในระยะยาว และยังสอดคลองกับแนวคิดของ สมวงศ พงศสถาพร 
และสุนทร เลาหพัฒนวงศ (2551: 33) ที่ไดใหความหมายการบริหารลูกคาสัมพันธไววา การบริหาร
ลูกคาสัมพันธ หมายถึง การชักชวนใหลูกคามีปฏิสัมพันธ ดวยการสรางความสัมพันธ เพื่อใหลูกคา
ผูกพันกับแบรนด การสรางความสัมพันธน้ีทําใหบริษัทสามารถสรางสิ่งที่จับตองได ในแงความรูสึก
ของผลิตภัณฑที่สื่อไปที่ลูกคาได  

อีกทั้งการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส ยังมีความสอดคลองกับ
แนวคิดของ วิทยา ดานธํารงกูลและพิภพ อุดร (2547) ที่กลาวถึงองคประกอบของการบริหารความ
สัมพันธลูกคาวาประกอบไปดวย 4 องคประกอบหลัก (DEAR) ดังน้ี 

1) การสรางฐานขอมูลลูกคา (Database) 
วิทยา ดานธํารงกูลและพิภพ อุดร (2547) กลาววา ข้ันตอนแรกของการบริหาร

ความสัมพันธลูกคาคือการสรางฐานขอมูลลูกคา ซึ่งไมเพียงจะตองรวบรวมเอาองคประกอบอันเปน
รายละเอียดของลูกคา (Customer Profile) เอาไวเทาน้ัน แตยังรวมไปถึงการวิเคราะห แยกแยะ 
จัดแบง และเลือกกลุมลูกคาออกมาตามคุณคาของลูกคาหรือความสามารถที่ลูกคาแตละกลุมจะสราง
กําไรใหบริษัทไดในระยะยาว ฐานขอมูลที่ดีและมีประโยชน ควรมีคุณสมบัติพื้นฐาน 4 ประการ ไดแก 

1.1) ถูกตอง โดยแครอท รีวอรดส มีการตรวจเช็คความถูกตองของขอมูลของลูกคาผาน
ทางคอลเซ็นเตอร ซึ่งหากลูกคาโทรเขามาก็จะมีประวัติของลูกคาข้ึน และทวนประวัติกอนการสนทนา 
หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลก็จะสามารถแกไขใหถูกตองไดทันที เพราะขอมูลที่ไมถูกตอง กอใหเกิด
การสูญเปลาและสิ้นเปลืองในเรื่องของตนทุนอยางมากมายโดยไมจําเปน 
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1.2) ครบถวน โดยแครอท รีวอรดส ไดมีการพิจารณาใหลูกคากรอกแตมีขอมูลที่มีความ
จําเปนและเปนประโยชนในการดําเนินกิจกรรมเพื่อการสราง รักษา และกระชับความสัมพันธลูกคา 
มากกวาการมีขอมูลปริมาณมาก แตไมทราบวาจะนําไปใชประโยชนอะไร 

1.3) เปนปจจุบัน โดยแครอท รีวอรดส มีการใชเทคโนโลยีสําหรับคอลเซ็นเตอร ทําให
ฐานขอมูลที่สรางข้ึนมาไดรับการปรับปรุงแกไขไดทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

1.4) เช่ือมโยงกันได โดยแครอท รีวอรดส มีการจัดเก็บขอมูลที่รวบรวมเอาไวเปน
ฐานขอมูลกลาง ซึ่งขอมูลจะสามารถเช่ือมโยงกันได ผานหนวยงานที่ทําการวิเคราะหตลาด และ
หนวยงานที่ทําการวิเคราะหขอมูล หากอยากทราบขอมูลในสวนใด ก็จะสามารถดึงมาใชไดตามหนาที่
ที่ตนเองรับผิดชอบ 

2) การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (Electronic) 
วิทยา ดานธํารงกูลและพิภพ อุดร (2547) กลาววา เทคโนโลยีการบริหารลูกคาสัมพันธ 

แบงตามบทบาทและหนาที่งานของเทคโนโลยีเหลาน้ันในการบริหารความสัมพันธลูกคา ซึ่งเทคโนโลยี
ที่แครอท รีวอรดส ไดนํามาใช มีดังน้ี   

2.1) เทคโนโลยีปฏิสัมพันธ (Interactive Technology)  
โดยแครอท รีวอรดส มีการใชชองทางการสื่อสารใหลูกคารับรูถึงสิทธิประโยชน        

โดยสื่อสารใหขอมูลกับลูกคาผานสื่อตางๆ ที่เปนสื่อที่มีตนทุนตํ่า ไดแก แครอท รีวอรดส แฟนเพจ 
อินสตาแกรม สื่อในจุดที่คนสังเกตเห็นงาย สื่อโฆษณาในบีทีเอสและบนบีทีเอส อีเมลล ขอความทาง
โทรศัพท เว็ปไซต ตูคูปองแครอท โฆษณาผานรานคาพันธมิตร คอลเซ็นเตอร รวมไปถึงการพวงกับ
โฆษณาของบัตรแรบบิท โดยพิจารณาการใชสื่อตางๆเปนรายแคมเปญ 

2.2) เทคโนโลยีฐานขอมูล (Database Technology) 
โดยเทคโนโลยีในการจัดเก็บฐานขอมูลลูกคาที่เขามาชวยในการบริหารลูกคาสัมพันธ

ผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไดแก 1) เทคโนโลยีในการเก็บแตม มีการใชซอฟตแวรหลักจาก
ฐานขอมูลแมที่ประเทศนิวซีแลนด โดยทําการสงขอมูลไปเก็บที่ฐานขอมูลที่นิวซีแลนดเพื่อปองกันการ
สูญหายและความผิดพลาดของขอมูล 2) เทคโนโลยีในการเก็บขอมูลลูกคา โดยใชโปรแกรมเพื่อ
ชวยเหลือคอลเซ็นเตอร โดยเปนโปรแกรมแสดงขอมูลลกูคาที่โทรเขามา หากเปนเบอรที่ลงทะเบียนไว
กับโปรแกรมแครอท รีวอรดส ก็จะข้ึนประวัติสวนตัวและประวัติการใชงานของลูกคาคนน้ันๆ เปนการ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหดีย่ิงข้ึน 

3) การกําหนดโปรแกรมเพ่ือการสรางความสัมพันธ (Action) 
วิทยา ดานธํารงกูลและพิภพ อุดร (2547) กลาววา การเรียนรูลูกคาทั้งในสามดาน    

คือ การเรียนรูความตองการ เรียนรูความแตกตางของลูกคา และเรียนรูชองทางการติดตอที่เหมาะสม
สอดคลองกับความตองการของลูกคา เปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงสําหรับการสรางสรรคโปรแกรม
ความสัมพันธที่เหมาะสม ดวยชองทางที่เหมาะสม กับลูกคาที่เหมาะสม และในเวลาที่เหมาะสม อัน
เปนหัวใจของการบริหารลูกคาสัมพันธน่ันเอง 

นอกจากจะเขาใจหลักการอันเปนพื้นฐานของการกําหนดโปรแกรมสรางความสัมพันธ
ดังกลาวขางตนแลว ผูบริหารงานลูกคาสัมพันธยังจะตองเขาใจดวยวา ไมวาจะจัดโปรแกรมใดๆ ไปสู
ลูกคา ภายใตแนวคิดการบริหารลูกคาสัมพันธ กิจกรรมเหลาน้ันจะตองเปนไปเพื่อสรางความผูกพัน 
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(Customer Bonding) ที่ เหนียวแนนระหวางลูกคากับกิจการ เพื่อผลในการสรางและกระชับ
ความสัมพันธที่จะติดตามมา 

ซึ่งแครอท รีวอรดส ไดมีการสรางความผูกพันกับลูกคาในระดับของความผูกพันเชิง
การเงิน โดยการสรางสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส แบงออกเปน 3 สวนดวยกัน ไดแก 
สวนแรกเปนการแลกคะแนนสะสม จะมีสิทธิประโยชน เชน การแลกรับบัตรสมนาคุณจากรานคา
ตางๆ และการแลกเปนของสมนาคุณจากบีทีเอส เปนตน สวนที่สองเปนการกดคูปองสวนลดจาก     
ตูคูปอง จะไดคูปองสวนลดรานคาที่รวมรายการ เชน คูปองสวนลดแมคโดนัล และคูปองสวนลดสยาม
โอเช่ียนเวิลด เปนตน สวนสุดทายเปนกิจกรรมสําหรับสมาชิกในแตละเดือน ซึ่งจะมีกิจกรรม          
ที่แตกตางกันไป เชน กิจกรรมกด ลุน บิน และกิจกรรม Speed up Carrot Point เปนตน ซึ่งสิทธิ
ประโยชนของแครอท รีวอรดส ในสวนของการแลกคะแนน เปนการทําใหลูกคาทําการเติมเงินและใช
จายผานบัตรเพื่อสะสมคะแนน ซึ่งเปนการทําใหลูกคาใชจายผานบัตรมากข้ึน น่ันคือ การสรางความ
ผูกพันเชิงการเงินกับลูกคา เพื่อสรางความผูกพันและผลกําไรในระยะยาวน่ันเอง 

สวนการสรางความผูกพันเชิงสังคม ทางแครอท รีวอรดส ยังไมมีการจัดกิจกรรมที่ทําให
เกิดการปฏิสัมพันธกันระหวางลูกคาที่เปนสมาชิก คือ มีการจัดกิจกรรมตางๆ แตจะเนนกิจกรรมชิง
โชค และกิจกรรมเกี่ยวกับการสะสมคะแนน เชน กิจกรรมกด ลุน บิน, กิจกรรม Speed up Carrot 
Point เปนตน ทําใหลูกคาไมไดมีสวนรวมกันเอง ไมเกิดความผูกพันกันในระหวางสมาชิก ซึ่งจะเปน
แรงดึงดูดสําคัญที่ทําใหสมาชิกไมอยากไปใชบริการที่อื่น โดยความภักดีตอบัตรสวนหน่ึงเกิดข้ึนจาก
ความภักดีในกลุมลูกคาดวยกันเอง แตแครอท รีวอรดส ยังไมสามารถสรางตรงจุดน้ีใหเกิดข้ึนได 

4) การเก็บรักษาลูกคา (Retention) 
วิทยา ดานธํารงกูลและพิภพ อุดร (2547) ไดจําแนกกลยุทธตางๆ ในการรักษาความ

สัมพันธลูกคาไว ซึ่งการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไดนํากลยุทธดังกลาวมา
ใช ดังตอไปน้ี  

4.1) การเสริมสรางความลึกซึ้งของความสัมพันธ (Relationship Deepening) 
โดยแครอท รีวอรดส มีการเสริมสรางคุณคาของความสัมพันธเดิมใหปรากฏชัดเจน     

ในการรับรูของลูกคา ควบคูไปกับการตระหนักในการสูญเสียประโยชนและคุณคาหลายๆ อยางที่จะ
ไดรับ โดยมีการกระชับความแนบแนนของความสัมพันธลูกคา ดังตอไปน้ี 

4.1.1) การขายตอยอด (Up-Selling) 
โดยแครอท รีวอรดส มีการสรางสิทธิประโยชนออกมาเพื่อสงเสริมการใชจาย

ผานบัตรของลูกคา ตามวัตถุประสงคหลักของโปรแกรม จะเห็นไดชัดเจนในการมีสทิธิประโยชนในการ
แลกคะแนนสะสมเปนสิ่งของและบัตรสมานาคุณตางๆ ทําใหลูกคาที่ตองการจะไดรับสิ่งของเหลาน้ัน 
ตองทําการเติมเงินและใชจายผานบัตรเพื่อสะสมคะแนนจนสามารถนํามาแลกสิ่งของที่ตองการได 

4.1.2) การสรางเครือขายเพื่อรองรับความสัมพันธ (Network Creation)  
โดยแครอท รีวอรดส มีการสรางกลไกในเรื่องของเครือขายพันธมิตร เพื่อ

รองรับความสัมพันธกับลูกคา ซึ่งเครือขายเหลาน้ันชวยใหลูกคาตระหนักถึงประโยชนที่จะไดรับ
เพิ่มเติมจากพันธมิตรของบริษัท โดยปจจุบันมีพันธมิตรของบัตรแรบบิทที่ลูกคาสามารถนําบัตรแรบ
บิทใชจายแทนเงินสดหรือบัตรแทนเงินสดอื่นๆ ได เชน แมคโดนัล สตารบัค และโอปองแปง เปนตน 
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สวนพันธมิตรที่รวมในการสะสมคะแนนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไดแก บีทีเอส รานแมคโดนัล  
รานอืมม.. มิ้ลค รานซีเคร็ท เรซีพี และโรงภาพยนตรในเครือ เมเจอร ซีนิเพล็กซ ซึ่งปจจุบันกําลังมี
การติดตอเพื่อขยายพันธมิตรในการสะสมคะแนนใหมีมากข้ึนในอนาคต เพื่อขยายพันธมิตรให
ครอบคลุมกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของลูกคาและตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากย่ิงข้ึน 

 
2.2 ศึกษาการรับรูของลูกคาท่ีมีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 

การสรางการรับรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชน กลุมตัวอยางสวนใหญสามารถรับรูสิทธิ
ประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไดจากชองทางหลักๆ 2 ชองทาง ไดแก 1) สื่อบนบีทีเอส
และในสถานีบีทีเอส เน่ืองจากกลุมตัวอยางสวนใหญมีการเดินทางโดยสารดวยบีทีเอสเปนประจํา    
ทําใหพบเห็นโฆษณาผานสื่อน้ีแทบจะทุกช้ิน 2) ตูคูปองแครอท เน่ืองจากตูคูปองแครอทจะต้ังอยูตาม
สถานีบีทีเอสเกือบทุกสถานี หากกลุมตัวอยางสวนใหญอยากทราบสิทธิประโยชน ก็สามารถเขาไปกด
ดูไดวามีสิทธิประโยชนอะไรบาง ซึ่งเปนไปตามแนวคิด กระบวนการรับรู ของผูบริโภคของ Assael 
(2004, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 62-63) ที่กลาวไววา ผูบริโภคจะเลือกรับรู แตสิ่งที่ตน
สนใจและสามารถตอบสนองความตองการของตน เน่ืองจากแตละวันผูบริโภคจะไดพบเห็นสิ่งเร า
จํานวนมากและผูบริโภคไมอาจรับรูไดทั้งหมด จึงจําเปนตองเลือกรับรูเฉพาะในสิ่งที่ตนสนใจและสอด
คลองกับความตองการ แตเน่ืองจากแตละบุคคลมีความตองการ ทัศนคติ ประสบการณ และ
บุคลิกภาพที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว ทําใหลูกคาแตละคนมีการรับรูและความสนใจตอโฆษณาการ
สื่อสารเพื่อสรางความสมัพันธ ในสินคาหรอืบรกิารชนิดเดียวกันไมเหมือนกัน ดังน้ันเมื่อลูกคารับสิง่เรา
แลวไมจําเปนตองเกิดความสนใจตามมาเสมอไป และยังสอดคลองกับแนวคิดของ พัชนี เชยจรรยา, 
เมตตา กฤตวิทย และถิรนันท อนวัชศิริวงศ (2541: 114) ที่ไดกลาวไววา โดยทั่วไปการรับรู เปน 
กระบวนการที่เกิดข้ึนโดยไมรู ตัวหรือต้ังใจ และมักเกิดตามประสบการณและการสั่งสมทางสังคม 
คนเราไมสามารถใหความสนใจกับสิง่ตางๆ รอบตัวไดหมด แตจะเลือกรับรูเพียงบางสวนเทาน้ัน ซึ่งแต
ละคนมีความสนใจและรับรูสิ่งตางๆ รอบตัวตางกัน ฉะน้ันเมื่อไดรับสารเดียวกัน อาจใหความสนใจ
และรับรูสารเดียวกันตางกัน 

กลุ มตัวอยางทั ้งหมดมีการรับรูตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
โดยรวม อยูในระดับสูง โดยสิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางมีการรับรูมากที่สุด 3 อันดับแรก ซึ่งไดแก 
อันดับแรกคือ การกดคูปองท่ีตูคูปองแครอทเพ่ือรับคูปองสวนลดสินคาหรือบริการอ่ืนๆ รองลงมา
คือ การกดคูปองท่ีตูคูปองแครอทเพ่ือรับคูปองสวนลดสถานท่ีใหความบันเทิง และอันดับสามคือ 
การกดคูปองท่ีตูคูปองแครอทเพ่ือรับคูปองสวนลดรานอาหารและเครื่องด่ืม ซึ่งลวนแลวแตเปนสิทธิ
ประโยชนที่สามารถพบเห็นและสามารถเขาใจไดอยางชัดเจน เน่ืองจากมีการโฆษณาผานสื่อโฆษณา
บนบีทีเอสและในบีทีเอส รวมถึงตูคูปองแครอท ทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญที่เดินทางดวยบีทีเอสทุก
วัน ไดพบเห็นอยูเปนประจํา จนทําใหเกิดการรับรูและความสนใจ ซึ่งเป นไปตามแนวคิดของ           
ศิริโสภาคย บูรพาเดชะ (2532: 25) ที่กลาวถึง ความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับสภาพแวดลอมวา หาก
สิ่งเราสอดคลองกับการยอมรับทั่วไปของสังคมหรือสภาพเศรษฐกิจ หรือสิ่งตางๆ ที่เปนปจจัยรอบตัว
บุคคล สิ่งเราน้ันก็จะไดรับความสนใจ 
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และสิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางมีการรับรูนอยที่สุดคือ การสะสมคะแนนเพ่ือแลกเปน
เงินบริจาคใหแกการกุศล เน่ืองจากกลุมตัวอยางสวนใหญไดรับการสื่อสารในเรื่องของการสะสม
คะแนนผานสื่อที่เจออยูเปนประจํานอย จะรับรูถึงสิทธิประโยชนในการแลกคะแนนก็ตอเมื่อสนใจเขา
ไปดูดวยตนเองในหนาเว็ปไซต ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ Assael (2004, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐ
ศิลป 2548: 62-63) ที่กลาวถึงการเลือกรบัรูของผูบรโิภควา ผูบริโภคจะเลือกรับรูแตสิง่ทีต่นสนใจและ
สามารถตอบสนองความตองการของตน เน่ืองจากแตละวันผูบริโภคจะไดพบเห็นสิ่งเราจํานวนมาก 
และผูบริโภคไมอาจรับรูไดทั้งหมด จึงจําเปนตองเลือกรับรูเฉพาะในสิ่งที่ตนสนใจและสอดคลองกับ
ความตองการ 
 
2.3 ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 

กลุมตัวอยางทั้งหมดมีความพึงพอใจตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
โดยรวม อยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ยังไม
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีที่สุด 

โดยสิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก อันดับ
แรกคือ การสะสมคะแนนเพ่ือแลกเปนบัตรสมนาคุณท่ีหางสรรพสินคา รานคา และโรงภาพยนตร     
ท่ีรวมรายการ เน่ืองจากบัตรสมนาคุณตางๆ สามารถใชแทนเงินสดได และเปนหางสรรพสินคา 
รานคา และโรงภาพยนตรที่กลุมตัวอยางเขาใชบริการเปนประจําอยูแลว ทําใหรูสึกพึงพอใจสิทธิ
ประโยชนในสวนน้ีมากที่สุด รองลงมาคือ การกดคูปองท่ีตูคูปองแครอทเพ่ือรับคูปองสวนลด
รานอาหารและเครื่องด่ืม โดยเฉพาะคูปองสวนลดรานแมคโดนัล เน่ืองจากเปนรานที่กลุมตัวอยางเขา
ใชบริการอยูเปนประจํา อีกทั้งยังมีหลายสาขา หารับประทานไดงาย กดไปแลวไดใช และอันดับที่
สามคือ การกดคูปองท่ีตูคูปองแครอทเพ่ือรับคูปองสวนลดสถานท่ีใหความบันเทิง โดยเฉพาะคูปอง
สวนลดบัตรชมภาพยนตรในเครือ เมเจอร ซีนีเพล็กซ เน่ืองจากกลุมตัวอยางสวนใหญช่ืนชอบการชม
ภาพยนตรในเวลาที่วางจากการทํางานหรือการเรียน ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ อดุลย จาตุรงคกุล 
(2543: 341-343) ที่ไดกลาวถึงจุดสําคัญของความพึงพอใจ (Satisfaction) วาคือ การปฏิบัติงานของ
ผลิตภัณฑกับความคาดหมาย ถาการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑไมถึงความคาดหมายลูกคาจะไมพอใจ 
ถาการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑเทากับความคาดหมายลูกคาก็พอใจ ถาการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ
สูงเกินความคาดหมายลูกคาก็จะพอใจหรือยินดีเปนอยางย่ิง 

และสิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ กิจกรรมของสมาชิก  
แครอท รีวอรดส เพ่ือสงเสริมการขาย สืบเน่ืองมาจากการที่กลุมตัวอยางสวนใหญไมไดสนใจเรื่อง
การเขารวมกิจกรรม เน่ืองจากปกติใชบัตรในการเดินทางโดยสารบีทีเอสเปนหลัก ทําใหการจัด
กิจกรรมของทางแครอท รีวอรดส เพื่อสงเสริมใหลูกคาใชจายผานบัตรไมเปนผล และทําใหเกิดความ
พึงพอใจในสิทธิประโยชนในเรือ่งของกิจกรรมเพื่อสงเสรมิการขายนอยที่สดุ ซึ่ง Kotler (2000, อางถึง
ใน ช่ืนจิตต แจงเจนกิจ 2546: 89-91) ไดกลาวถึง พฤติกรรมของลูกคาที่เปนสัญญาณแหงความพึง
พอใจไววา ลูกคาที่พอใจจะซื้อสินคาหรือบริการจากบริษัทเพิ่มข้ึน โดยจากผลการวิจัยที่พบ ทําให
ทราบวาลูกคาไมมีความพึงพอใจในสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ในสวนของกิจกรรม
สําหรับสมาชิกแครอท รีวอรดส เพื่อสงเสรมิการขาย และยังเปนไปตามแนวคิดของ Oliver (อางถึงใน      
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สมวงศ พงศสถาพร และสุนทร เลาหพัฒนวงศ 2551: 116) ที่ไดสรุปนิยามความหมายของความ    
พึงพอใจไววา ความพึงพอใจ คือ การตอบสนองตอความอิ่มอกอิ่มใจของลูกคา ซึ่งมาจากการตัดสินวา
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ หรือบริการน้ันๆ ไดมอบระดับความอิ่มอกอิ่มใจที่ไดจากการใชบริการน้ันๆ 
รวมถึงระดับความอิ่มอกอิ่มใจที่มากกวาหรือตํ่ากวาความคาดหวังไวดวย 
 
2.4 ศึกษาความภักดีของลูกคาท่ีมีตอบัตรแรบบิท 

กลุมตัวอยางทั้งหมดมีความภักดีตอบัตรแรบบิทโดยรวม อยูในระดับปานกลาง แสดง
ใหเห็นวาผลของการรับรูตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส โดยรวม ที่อยูในระดับสูง
และความพึงพอใจตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส โดยรวม ที่อยูในระดับปานกลาง 
สงผลใหมีความภักดี อยูในระดับปานกลางดวยเชนกัน ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ Oliver (อางถึงใน 
อภิณหพันธุ ชางเขียนดี 2553: 22) ที่กลาวถึงพัฒนาการของความภักดีวา มักจะเริ่มจากการที่ลูกคามี
ความภักดีกับองคกรในระดับการรับรูกอน คือ เริ่มจากการรับรูวาคุณสมบัติของตราสินคาน้ันดีหรือ  
นาสนใจกวาตราสินคาอื่นๆ จากน้ันลูกคาก็จะเริ่มมีความภักดีในระดับที่มีอารมณ ความรูสึกเขามา
เกี่ยวของมากข้ึน โดยลูกคาจะเริ่มมีความรูสึกช่ืนชอบที่ทวีคูณข้ึนจากการไดมีโอกาสใชตราสินคาเปน 
ครั้งคราว และหลังจากน้ันก็พัฒนาไปสูระดับที่ลูกคาวางใจที่จะซื้อตราสินคาเดิมอีก และในที่สุดลูกคา
ก็จะมีพฤติกรรมซื้อซ้ําในตราสินคาน้ันอยางตอเน่ือง 

โดยเรื่องที่กลุมตัวอยางมีความภักดีมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก อันดับแรกคือ ทาน
ไมอยากเปลี่ยนไปใชบริการบัตรแทนเงินสดของผูใหบริการรายอ่ืนแมจะไดรับขอเสนอท่ีดีกวา 
รองลงมาคือ ทานจะเลือกใชบัตรแรบบิทจายแทนสิ่งอ่ืนๆ เชน เงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต กอน
เสมอ และอันดับสามคือ ทานรูสึกผูกพันและมีความใกลชิดกับบัตรแรบบิท ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ Zeithaml, Berry and Parasuraman (1996, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 82-83)    
โดยแนวคิดน้ีสามารถนํามาใชวัดความภักดีในดานพฤติกรรมของผูบริโภคไดวามีมากนอยเพียงใด    
ซึ่งประกอบดวยความต้ังใจ 4 ดาน คือ 1) ความต้ังใจบอกตอ (Word-of-mouth communications) 
2) ความต้ังใจซื้อ (Purchase intention) 3) ความต้ังใจอันเกิดจากความออนไหวตอปจจัยดานราคา 
(Price sensitivity) และ4) ความต้ังใจวากลาวติเตียน (Complaining behavior) และยังสอดคลอง
กับแนวคิดของ Aaker (1991, อางถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 79) ที่ไดวางแผนวาการที่จะ 
วัดความภักดีตอตราสินคาของผูบริโภคทั้งทางดานอารมณและความรูสึกของผูบริโภคสามารถวัดได
จากความชอบ (Liking of the brand) โดยวัดจากการที่ผู บริโภคเห็นวาตราสินคาน้ัน เปนเสมือน
เพื่อนที่คุนเคยหรือไม เปนการวัดจากอารมณความรูสึกที่ผู บริโภคมีตอตราสินคาเปนสําคัญย่ิงกวา
ความรูสึกที่ผูบริโภคมีตอคุณสมบัติหรือขอดีเชิงกายภาพของตราสินคา โดยความชอบน้ีเปนไดต้ังแต
ในระดับช่ืนชอบ (Liking) เคารพ (Respect) เปนมิตร (Friendship) จนกระทั่งถึงไววางใจ (Trust) ซึ่ง
สามารถอธิบายรายละเอียดได ดังน้ี 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



13 

 

อันดับแรกคือ เรื่องทานไมอยากเปลี่ยนไปใชบริการบัตรแทนเงินสดของผูใหบริการ
รายอ่ืนแมจะไดรับขอเสนอท่ีดีกวา เน่ืองจากกลุมตัวอยางสวนใหญคิดวาไมมีทางเลือก จึงไมสามารถ
เปลี่ยนไปใชบัตรอื่นได เน่ืองจากบัตรแรบบิทเปนบัตรโดยสารที่บังคับขายและผูกขาดการเดินทางของ
คนเมืองที่ตองใชการเดินทางดวยบีทีเอสเปนประจําทุกวัน จึงไมนาจะมีบัตรอื่นที่สามารถเขามา
แทรกแซงได 

รองลงมาคือ เรื่องทานจะเลือกใชบัตรแรบบิทจายแทนสิ่งอ่ืนๆ เชน เงินสด บัตร
เครดิต บัตรเดบิต กอนเสมอ เน่ืองจากในเรื่องของการเดินทางโดยสารดวยบีทีเอส กลุมตัวอยางสวน
ใหญตองเดินทางดวยบีทีเอสเปนประจําทุกวัน จึงตองเลือกใชบัตรแรบบิทจายคาเดินทางโดยสารบีที
เอสกอนอยูแลว เน่ืองจากมีความสะดวก ไมตองเขาคิวรอตอแถวเพื่อซื้อบัตรโดยสารบีทีเอส สวนเรื่อง
การใชจายผานบัตรหากมีโปรโมช่ันที่นาสนใจในการใชจายผานบัตร กลุมตัวอยางสวนใหญก็เลือกที่จะ
จายดวยบัตรแรบบิทกอน เชน จายแลวไดสวนลด จายแลวไดของแถม เปนตน 

อันดับสามคือ เรื่องทานรูสึกผูกพันและมีความใกลชิดกับบัตรแรบบิท ถึงแมวากลุม
ตัวอยางสวนใหญคิดวา การมีแครอท รีวอรดส เปนเพียงผลพลอยไดจากการใชงานบัตรเทาน้ัน แตก็
ทําใหมีความรูสึกวาบัตรแรบบิทใหอะไรมากข้ึนกวาการเปนบัตรโดยสารธรรมดาทั่วไป รูสึกใกลชิดกับ
บัตรแรบบิทมากข้ึน เน่ืองจากไดใชงานบัตรแรบบิทในการทําอยางอื่น นอกเหนือจากการเดินทาง
โดยสารบีทีเอส เชน ใชบัตรแรบบิทในการแตะตูคูปองแครอทเพื่อกดคูปองสวนลด ใชบัตรแรบบิทใน
การรวมกิจกรรมสําหรับสมาชิกแครอท รีวอรดส เปนตน 

และเรื่องที่กลุมตัวอยางมีความภักดีนอยที่สุดคือ ทานจะใชจายผานบัตรแรบบิทมาก
ขึ้น เน่ืองจากกลุมตัวอยางสวนใหญคิดวาอยางไรก็ตาม ก็ยังคงใชบัตรเฉพาะตอนเดินทางโดยสารบีที
เอส ถาจะใชบัตรแรบบิทในการจายเงินอยางอื่น ยังไมมีโปรโมช่ันที่นาดึงดูดใจ เลยเลือกจายดวยเงิน
สดหรือบัตรแทนเงนิสดอืน่ๆ เน่ืองจากมีความสะดวกและมีขอเสนอที่ดีกวาบัตรแรบบิท ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดเรื่องการวัดความภักดีจากพฤติกรรม (Zeithaml, Berry and Parasuraman 1996, อาง
ถึงใน วงศิยา ประเสริฐศิลป 2548: 82-83) ในเรื่องความต้ังใจซื้อ (Purchase intention) โดยเปน
การวัดวาลูกคาจะใชบริการตางๆ ขององคกรมากข้ึนในปตอมาหรือไม ซึ่งผลการวิจัยในสวนของการ
ใชงานบัตรแรบบิท กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชงานบัตรแรบบิทในการจายเงินในรานคาพันธมิตร 
เปนลําดับสุดทาย และความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 
โดยรวม อยูที่เพียงระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวายังไมเพียงพอที่จะทําใหกลุมตัวอยางใชจายผาน
บัตรแรบบิทมากข้ึน 
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2.5 การอภิปรายผลจากสมมติฐาน 
สวนของการทดสอบสมมติฐานที่ผูวิจัยไดต้ังสมมติฐานไว คือ ความพึงพอใจของลูกคาที่

มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส มีความสัมพันธในทางบวกกับความภักดีของลูกคาที่
มีตอบัตรแรบบิท 

การทดสอบสมมติฐานพบวาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรม
แครอท รีวอรดสกับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท ไมมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 กลาวคือ ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส            
ไมมีความสัมพันธในทางบวกกับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อภิณหพันธุ ชางเขียนดี (2553) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารความสัมพันธกับลูกคา
และความภักดีของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)” โดยผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของ
ลูกคามีความสัมพันธในทางบวกกับความภักดีของลูกคา และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ วงศิยา 
ประเสริฐศิลป (2548) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารความสัมพันธกับลูกคาและความภักดี
ในธุรกิจบริการ” โดยผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจตอความสัมพันธที่ องคกรมีตอลูกคามี
ความสัมพันธในทางบวกกับความภักดีของลูกคาที่มตีอธุรกิจบริการ ซึ่งจากงานวิจัยทั้ง 2 ช้ินน้ี จะเห็น
ไดวาความพึงพอใจน้ัน จะเปนสาเหตุที่ทําใหลูกคาเกิดความภักดี ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ Kotler 
(2000, อางถึงใน ช่ืนจิตต แจงเจนกิจ 2546: 89-91) ที่ไดกลาวถึง พฤติกรรมของลูกคาที่เปนสญัญาณ
แหงความพึงพอใจไววา ลูกคาที่พอใจจะมีความภักดีในบริษัท และ/หรือผลิตภัณฑของบริษัท เปน
ระยะเวลาที่ยาวนานข้ึน 

แตจากผลการวิจัยของกลุมตัวอยาง ผูเปนลูกคาที่ใชบัตรแรบบิท มีการลงทะเบียนและ
ใชสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมนอยกวา 2 อยาง และมีอายุต้ังแต 18-35 ป พบวา 
ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมมีความสัมพันธใน
ทางบวกกับความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท ซึ่งสามารถอธิบายโดยรายละเอียดได ดังน้ี 

จากผลการวิจัยเ ชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยาง
ทั้งหมดมีความพึงพอใจตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส โดยรวม อยูในระดับ     
ปานกลาง และมีความภักดีตอบัตรแรบบิทโดยรวม อยูในระดับปานกลางเชนกัน แตมีคาเฉลี ่ย    
เปนแนวโนมที่ตํ่าลงเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส โดยรวม 

ซึ่งเมื ่อทําการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณแบบ   
เชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยางพบวา ยังมีจุดบกพรองในเรื่องของสิทธิประโยชนที่
ไมสามารถทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญเกิดความพึงพอใจอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 341-343) ที่ไดกลาวถึงความพึงพอใจวา หมายถึง ระดับความรูสึกพึงพอใจ
หรือผิดหวังจากการเปรียบเทียบผลหรือการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑกับความคาดหมายของลูกคา 
โดยการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑกับความคาดหมายน้ัน ถาการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑไมถึงความ
คาดหมายลูกคาจะไมพอใจ ซึ่งจะอธิบายโดยรายละเอียด ดังตอไปน้ี  
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เรื ่องสิทธิประโยชนในการแลกคะแนน กลุ มตัวอยางสวนใหญคิดวา การสะสม
คะแนนถือวาเปนผลพลอยได เพราะตองใชบัตรแรบบิทในการเดินทางอยูแลว โดยมีการสะสม
คะแนนจากชองทางหลักๆ แคใชเดินทางบีทีเอส สวนรานคาที่สะสมคะแนนไดยังมีนอย และไม
ตรงกับรานคาที่ใชบริการในชีวิตประจําวัน อีกทั้งโปรโมชั่นในการใชจายผานบัตรยังไมนาสนใจ
และไมดึงดูดใจ สวนในเรื่องของรางวัลที่เปนสิ่งของที่ไดจากการแลกคะแนน เชน สมุดแครอท 
พวงกุญแจแครอท เปนตน เปนของรางวัลไมมีความนาสนใจ และเปนสิ่งที ่ไมจําเปนกับการ      
ใชชีวิตประจําวันของกลุมตัวอยางสวนใหญ 

เรื ่องสิทธิประโยชนในการกดคูปองที่ตู คูปอง กลุ มตัวอยางมีการใชคูปองเปน   
บางรานซ้ําๆ กันกับที่เคยใชมาแลวจากประสบการณเดิม เชน แมคโดนัล และเมเจอร ซีนีเพล็กซ    
เปนตน สวนรานคาอื่นๆ ไมสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมตัวอยางสวนใหญ 

เรื่องสิทธิประโยชนในการเขารวมกิจกรรม ถึงแมกลุ มตัวอยางสวนใหญจะไมได
สนใจในเรื่องของการเขารวมกิจกรรม แตก็ยังมีกลุมตัวอยางบางสวนที่คิดวาบางกิจกรรมมีความ
นาสนใจ แตไมสามารถเขารวมกิจกรรมได เนื่องจากเวลาในการจัดกิจกรรมไมสอดคลองกับ   
การใชชีวิตประจําวันของกลุมตัวอยางบางสวน 

ดวยเหตุนี้ทําใหผลของความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรม  
แครอท รีวอรดส โดยรวม อยูในระดับปานกลาง และสงผลใหความภักดีตอบัตรแรบบิทโดยรวม อยู
ในระดับปานกลางเชนกัน แตมีแนวโนมที่ตํ่าลง เปนเหตุทําใหความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิ
ประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ไมมีความสัมพันธในทางบวกกับความภักดีของลูกคาที่มีตอ
บัตรแรบบิท 

 
จากขอคนพบที่ผูวิจัยไดกลาวมาแลวน้ี สามารถนําไปประยุกตใชในเชิงธุรกิจเพื่อใหผูที่  

มีความสนใจไดนําไปศึกษาหรือใชประโยชนในอนาคตไดในบทตอไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
บทที่ 6 

การนําไปประยกุตใชในเชิงธรุกิจ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสรางความสัมพันธกับลูกคาผานโปรแกรมลูกคาสัมพันธ 

กรณีศึกษา แครอท รีวอรดส” โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธ
ผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส 2) ศึกษาการรับรูของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท 
รีวอรดส 3) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส        
4) ศึกษาความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท  ซึ่งเปนการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ดวยการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูบริหารของบริษัท แครอท     
รีวอรดส เพื่อทราบถึงการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส รวมถึงการสัมภาษณ
แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง เพื่อทราบถึงการรับรูและความพึงพอใจของ
ลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท 
และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง เพื่อทราบถึงการรับรูและความพึงพอใจของลูกคา
ที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิท ซึ่ง
จากผลการว ิจัยมีขอเสนอแนะสำหรับการนําไปประยุกตใชในธุรกิจ ดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะสําหรับบริษัท แครอท รีวอรดส  
2. ขอเสนอแนะส ําหร ับงานว ิจ ัยในอนาคต 
 

1. ขอเสนอแนะสําหรับบริษัท แครอท รีวอรดส 
จากผลการว ิจ ัยผูว ิจ ัยไดเล ็งเห ็นถ ึงปญหาหล ักๆ ของการบริหารลูกคาสัมพันธผาน

โปรแกรมแครอท รีวอรดส คือ เรื่องสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยในเรื่องของความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส       
ที่มีความพึงพอใจโดยรวม อยูในระดับปานกลาง และความภักดีของลูกคาที่มีตอบัตรแรบบิทโดยรวม 
อยูในระดับปานกลางเชนกัน แตมีแนวโนมที่ตํ่าลง จนไมสามารถทําใหความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอ
สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส มีความสัมพันธในทางบวกกับความภักดีของลูกคาที่มตีอ
บัตรแรบบิทได ดังน้ันผ ูว ิจ ัยจ ึงเสนอแนะแกไข ปร ับปร ุง ในเรื่องของสิทธิประโยชนของโปรแกรม    
แครอท รีวอรดส เพื่อใหการบริหารลูกคาสัมพันธผานโปรแกรมแครอท รีวอรดส ม ีความสมบ ูรณมาก
ท ี่ส ุด ดังน้ี 

1.1 สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ในการแลกคะแนน 
จากผลการว ิจ ัยพบวาในดานของสิทธิประโยชนในการแลกคะแนน ยังมีจุดที่ลูกคา   

ไมพึงพอใจ 3 สวนหลักๆ ไดแก 1) ในเรื่องของการรับรูเรื่องการแลกคะแนน เปนสิทธิประโยชน      
ที่ลูกคามีการรับรูนอยที่สุด เมื่อเทียบกับสิทธิประโยชนอื่นๆ 2) ลูกคามีการสะสมคะแนนจากชองทาง
หลักๆแคการใชเดินทางบีทีเอสเทาน้ัน รวมถึงโปรโมช่ันในการใชจายผานบัตรยังไมนาสนใจเมื่อเทียบ
กับบัตรอื่นๆ และ3) ในเรื่องของรางวัลที่ไดจากการแลกคะแนนสะสมน้ัน ยังไมมีความนาสนใจและ
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เปนสิ่งที่ไมจําเปนกับชีวิตประจําวันของลูกคา ผ ูว ิจ ัยจ ึงเสนอแนะแกไข ปร ับปร ุง โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

1.1.1 เรื่องการรับรูสิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ในการแลก
คะแนน 

ใหความรูเกี่ยวกับการสะสมคะแนน โดยสื่อใหชัดเจนวาลูกคาสามารถสะสม
คะแนนผานชองทางใดไดบาง นอกเหนือจากการใชจายในการเดินทางโดยสารบีทีเอส เชน สะสม
คะแนนจากรานแมคโดนัล สะสมคะแนนจากการใชจายในโรงภาพยนตรในเครือเมเจอร ซีนีเพล็กซ 
เปนตน เพื่อเปนจุดเริ่มตนในการสรางการรับรูของลูกคาเกี่ยวกับการสะสมคะแนน ในเรื่องของการ
แลกคะแนน ใชของรางวัลที่ลูกคาพึงพอใจอยูแลวมาเปนขอความในการสื่อสาร เพื่อใหลูกคาเกิด
แรงจูงใจที่อยากจะสะสมคะแนนเพื่อนํามาแลกสิง่ของตางๆ เชน การโฆษณาการแลกคะแนนเปนบัตร
สมนาคุณจากรานคาหรือหางตางๆ การโฆษณาการแลกคะแนนเปนจํานวนเงินกลับมาในบัตร เปนตน  

โดยการใหความรูเกี่ยวกับการสะสมคะแนนและการแลกคะแนน จะสงสารผาน
สื่อที่ลูกคามีการรับรูและพึงพอใจในระดับที่ดีอยูแลว ไดแก สื่อบนบีทีเอสและในสถานีบีทีเอส และสื่อ
ในตูคูปองแครอท การเลือกใชสื่อดังกลาวจะทําใหเขาถึงลูกคาไดโดยตรง ทําใหเกิดการรับรูในเรื่อง
ของสิทธิประโยชนในการแลกคะแนนเพิ่มมากย่ิงข้ึน 

1.1.2 เรื่องการกระจายชองทางในการใชจายผานบัตรและสะสมคะแนน 
กระจายชองทางในการใชจายผานบัตรและสะสมคะแนนใหครอบคลุมรูปแบบ

การดําเนินชีวิตของกลุมเปาหมายใหมากย่ิงข้ึน โดยการขยายพันธมิตรของบัตรแรบบิท ใหครอบคลุม
ทุกพื้นที่ของการใชชีวิตของคนเมือง ใหไปที่ไหนก็รูสึกวาเจอแตแรบบิท จนรูสึกวาอยากรูวาคืออะไร 
และทดลองใชในที่สุด เชน เจรจากับหางสรรพสนิคาที่มีทางเขาติดกับบีทีเอส ไมวาจะเปน สยามพารา
กอน สยามเซ็นเตอร เทอมินอล21 และหางสรรพสินคาอื่นๆ ใหทุกรานคามีเครื่องแตะบัตรแรบบิท   
ที่สามารถใชบัตรแรบบิทจายแทนเงินสดหรือสิ่งแทนเงินสดอื่นๆ ได เปนจุดเริ่มตนในการทําใหคนเห็น
บอยๆ และเกิดความรูสึกวาตองลองใชดูสักครั้ง จะสามารถสรางการทดลองใชและการบอกตอไดอีก
ทางหน่ึงดวย 

การที่ทําใหลูกคาไดเห็น ทดลองใช และเกิดการสะสมคะแนนน้ัน อาจไมได
สรางความพึงพอใจใหลูกคาถึงขนาดตองกลับมาซื้อซ้ํา จึงตองสรางสิทธิประโยชนที่มากกวาการสะสม
คะแนน เชน เมื่อใชจายผานบัตรแรบบิทในทุกรานคาที่รวมรายการจะไดรับของสมนาคุณจากรานคา
น้ันๆ ฟรีทันที โดยอาจจะไมไดแปะปายบอกไวที่หนาราน แตเปนการใหของแบบที่ทําใหลูกคาเกิด
ความประหลาดใจ และเกิดความประทับใจ อีกทั้งยังสรางการบอกตอในทางที่ดีไดอีกทางหน่ึง  

โดยชองทางในการใชจายผานบัตรแรบบิทและการสะสมคะแนน จะมีการ
โฆษณารายละเอียด รวมถึงการโฆษณาโปรโมช่ันเมื่อใชจายผานบัตรแรบบิท ในทุกรานคาที่รวม
รายการ จะไดรับสวนลดที่พิเศษกวา นอกจากน้ียังไดสะสมคะแนนเพื่อนํามาแลกของตางๆ เพื่อทําให
ลูกคารูสึกวาคุมคาที่จะใชจายผานบัตรแรบบิท โดยทําการโฆษณาผานสื่อที่สื่อสารกับลูกคาไดดีอยู
แลว ไดแก สื่อบนบีทีเอสและในสถานีบีทีเอส และสื่อในตูคูปองแครอท 
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1.1.3 เรื่องของรางวัลท่ีไดจากการแลกคะแนน 

ในเรื่องของการแลกคะแนนเปนบัตรสมนาคุณตางๆ ที่ลูกคาช่ืนชอบอยูแลว   
จะสรางพันธมิตรกับรานคาที่ซื้อโฆษณากับตูคูปองแครอทดวยขอเสนอที่มากข้ึน จากเดิมที่มีแตคูปอง
สวดลด จะขอเปนคูปองฟรีมาใชในการแลกคะแนนดวย เชน บัตรใชแทนเงินสดรานสตารบัค มูลคา 
300 บาท บัตรชมภาพยนตรฟรี 2 ที่น่ัง ในโรงภาพยนตรเครือเมเจอร ซีนีเพลก็ซ เปนตน จะทําใหการ
แลกคะแนนเปนบัตรสมนาคุณที่ลูกคาช่ืนชอบ มีใหเลือกหลากหลายมากข้ึน และของรางวัลที่แลกได
ยังนาสนใจมากข้ึนอีกดวย นอกจากน้ียังทําใหลูกคาเกิดแรงจูงใจในการใชจายผานบตัรแรบบิท เพื่อทํา
การสะสมคะแนน และนําคะแนนมาแลกของสมนาคุณตางๆ มากข้ึนดวยเชนกัน 

ในเรื่องของใชตางๆ ที่เปนผลิตภัณฑในเครือบีทีเอส และผลิตภัณฑของบริษัท
แครอท รีวอรดส ณ ตอนน้ีคนยังไมเห็นคุณคาของของรางวัล ถึงแมจะมีสมุดแครอท บัตรโดยสารรุน
จํากัด (Limited Edition) และสินคาอื่นๆ ที่ใชไดในชีวิตประจําวัน แตลูกคาก็ยังไมเห็นวามันมีคาให
นาสะสมจนอยากสะสมคะแนน เพื่อนํามาแลก 

ดังน้ันผู วิจัยจึงเห็นวาควรปรับปรุงใหเลือกของที่เปนรุนจํากัด (Limited 
Edition) เฉพาะการแลกดวยคะแนนสะสมดังเดิม แตเปลี่ยนรูปลักษณสิ่งของใหเปนตัวการตูนที่นารัก 
อาทิเชน Hello Kitty ซึ่งจะซื้อลิขสิทธ์ิตัวการตูนน้ีมา และนํามาทําเปนของใชตางๆ ไมวาจะเปน 
สมุดคิตต้ี ปากกาคิตต้ี รมคิตต้ี หมวกคิตต้ี รวมไปถึงสิ่งสําคัญที่จะดึงดูดใจลูกคาอยากมีบัตรแรบบิทไว
ครอบครอง น่ันก็คือ บัตรแรบบิทคิตต้ี ซึ่งจะทําใหสิ่งของที่มีอยูดูมีคานาสะสมมากข้ึน 

 
ภาพที่ 6-1 แสดงตัวอยางของรางวัลที่ไดจากการแลกคะแนนสะสม 
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ที่มา : Sanrio. Shop. เขาถึงเมื่อ 10 มกราคม 2557. เขาถึงไดจาก www.sanrio.com 
1.2 สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ในการกดคูปองสวนลดจากตูคูปอง   

แครอท 
จากผลการว ิจ ัยพบวาในดานของสิทธิประโยชนในการกดคูปองสวนลดจากตูคูปอง    

แครอท ยังมีจุดที่ลูกคาไมพึงพอใจ คือ ลูกคาจะใชคูปองสวนลดเปนบางรานเทาน้ัน โดยจะใชคูปอง
ของรานคาที่ซ้ําๆ กันกับที่เคยใชมาแลวจากประสบการณเดิม สวนรานคาอื่นๆ แทบจะไมสอดคลอง
กับรูปแบบการดําเนินชีวิตของลูกคา บางรานคาเปนรานที่ลูกคาไมไดเขาใชบริการหรือไมเคยเขาใช
บริการมากอน ดังน้ันผ ูว ิจ ัยจ ึงเสนอแนะแกไข ปร ับปร ุง โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

1.2.1 ขยายพันธมิตรในตูคูปองใหสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของลูกคา 
เริ่มจากการสํารวจความตองการที่แทจริงของลูกคา เพื่อจะสามารถตอบสนอง

ความตองการของลูกคาไดอยางตรงจุด จากผลการวิจัยพบวาคูปองสวนลดที่ลูกคาใชงานเปนประจํา
และมีความพึงพอใจมาก จะเปนคูปองสวนลดรานอาหารและเครื่องด่ืม รองลงมาคูปองสวนลดสถาน
บันเทิงตางๆ สวนคูปองสวนลดอื่นๆ อยางเชน สปา ประกัน หรือโรงแรม เปนสิ่งที่ลูกคาจะพิจารณา
เลือกกดใชเมื่อมีโอกาสที่จะไดใชหรือจะไปเขาใชบริการในชวงน้ันอยูพอดีเทาน้ัน ซึ่งสวนมากไมไดเขา
ใชบริการเปนประจํา ดังน้ันควรหาพันธมิตรที่เปนรานอาหารและเครื่องด่ืม รวมถึงสถานบันเทิงเพิ่ม
มากย่ิงข้ึน หากดูจากความพึงพอใจของลูกคาที่พึงพอใจคูปองสวนลดรานอาหารแมคโดนัล ซึ่งจะเห็น
ไดวาเปนรานอาหารจานดวน (Fast Food) ก็ควรขยายรานอาหารในสวนน้ีใหมีมากข้ึน เชน รานเบอร
เกอรคิง รานมอสเบอเกอร และรานซับเวย เปนตน ซึ่งเปนรานอาหารจานดวน (Fast Food) และมี
หลากหลายสาขาเชนเดียวกับรานแมคโดนัล ในเรื่องของคูปองสวนลดสถานบันเทิงน้ัน ลูกคาพึงพอใจ
คูปองสวนลดสําหรับโรงภาพยนตรอยูแลว ควรขยายพันธมิตรใหมีโรงภาพยนตรในเครืออื่นนอกจาก
เมเจอร ซีนิเพล็ก คือ โรงภาพยนตรในเครือเอสเอฟ ซีนีมาร เพื่อใหลูกคาสามารถเลือกชมภาพยนตร
ในโรงภาพยนตรที่ตองการไดครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

สวนรานคาที่ไมเปนที่พึงพอใจกับลูกคามากนัก ทางบริษัทสามารถดูจากสถิติได 
วาคูปองสวนลดรานคาใดแทบจะไมถูกกดและนําไปใชเลย ใหหารานคาที่ลูกคาพึงพอใจมาทดแทน
สวนที่ขาดหายไปน้ี ใหลูกคาไดพบกับรานคาใหมๆที่ตรงใจมากกวาเดิม จะทําใหการกดคูปองสวนลด
จากตูคูปองซึ่งมีความพึงพอใจสูงอยูแลว ไมมีจุดบกพรองและสรางความพึงพอใจไดจนถึงข้ันลูกคา
บอกตอใหเพื่อนๆมาใชไดอีกดวย 

1.2.2 การใชคูปองสวนลดจากตูคูปองรวมกับบัตรแรบบิท 
จากผลการว ิจ ัยพบวา ความพึงพอใจในสิทธิประโยชนในการกดคูปองสวนลด

จากตูคูปองแครอทของลูกคา มีการรับรูและความพึงพอใจอยูในระดับที่สูงกวา เมื่อเทียบกับสิทธิ
ประโยชนอื่นๆ เน่ืองจากเปนคูปองสวนลดที่สามารถกดไปใชไดฟรีๆ โดยไมมีเงื่อนไขใด แคเพียงแตะ
บัตรแรบบิทที่ตูคูปองแครอทเทาน้ัน 

ดังน้ันผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาหากมีขอเสนอที่วามีการใชคูปองสวนลดรวมกับ    
บัตรแรบบิท จะทําใหเกิดการกระตุนการใชจายผานบัตรแรบบิทไดอีกทางหน่ึง ซึ่งคูปองสวนลดที่จะ
ใชคูกับบัตรแรบบิทน้ัน จะสรางความพิเศษใหมีมากกวาคูปองสวนลดทั่วไป เชน ใชคูปองสวนลดราน
แมคโดนัลรวมกับการจายเงินโดยใชบัตรแรบบิท ไดรับไกทอดฟรีอีก 1 ช้ิน และใชคูปองสวนลดราน
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สตารบัครวมกับการจายเงินโดยใชบัตรแรบบิท ไดรับสวนลดในการซื้อแกวที่สองถึง 50% เปนตน 
เพื่อใหลูกคาเกิดแรงจงูใจที่อยากจะกดคูปองไปใชรวมกับบตัรแรบบิท เปนการใชความพึงพอใจในสวน
ของคูปอง มาทําใหเกิดการกระตุนการใชจายผานบัตรไดมากย่ิงข้ึน เพื่อตอบวัตถุประสงคหลักของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส 

 
1.3 สิทธิประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ในเรื่องของกิจกรรมสําหรับสมาชิก 

จากผลการว ิจ ัยพบวา ในดานของสิทธิประโยชนในเรื่องของกิจกรรมสําหรับสมาชิก   
ยังมีจุดที่ลูกคาไมพึงพอใจ คือ เรื่องเวลาในการจัดกิจกรรม ซึ่งไมสอดคลองกับการใชชีวิตของลูกคา 
ทั้งๆ ที่บางกิจกรรมมีความนาสนใจ แตก็ไมสามารถเขารวมได เน่ืองจากเวลาที่จัดกิจกรรมเปนเวลา
เดียวกันกับการทํางานหรือการเรียน ผ ูว ิจ ัยจ ึงเสนอแนะแกไข ปร ับปร ุง โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

เมื่อทําการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุมตัวอยาง ในเรื่องของ
สิทธิประโยชนของกิจกรรมสําหรับสมาชิก เรื่องเวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรมเปนปญหาที่พบ
จากกลุมตัวอยางบางสวน ซึ่งบางกิจกรรมมีความนาสนใจใหเขารวม อยางเชน กิจกรรมกดคูปองราน
แมคโดนัล รับเบอรเกอรฟรีทนัที แตมีขอจํากัดที่วาตองกดคูปองที่สถานีบีทีเอสสยาม เวลา 10 โมงเชา
เทาน้ัน กลายเปนวาพนักงานบริษัทและนักศึกษาที่มีเรียนในตอนเชา ก็ไมสามารถเขารวมกิจกรรมได 
พอมารูอีกทีก็หมดเวลาในการเขารวมกิจกรรม และสินคาก็แจกหมดไปแลว ทําใหเปนที่นาเสียดาย
ของกลุมตัวอยางบางสวน 

ดังน้ันเพื่อเปนการปรับความสมดุลและความเหมาะสมในเรื่องของเวลาและสถานที่  
ควรปรับใหเวลาในการจัดกิจกรรมสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของลูกคา จากเดิมที่กิจกรรม 
ที่เคยมีมาแลวแลวลูกคามีความสนใจเคยจัดข้ึนในเวลา 10 โมงเชา และเขารวมกิจกรรมไดเฉพาะ     
ที่ ตูคูปองแครอท สถานีสยามเทาน้ัน ใหปรับเปนเวลาหลังเลิกงานหรือเลิกเรียน ซึ่งอยูในชวงเวลา 
18.00-19.00 น. และไมจํากัดวาตองรวมกิจกรรมที่สถานีบีทีเอสสถานีใดสถานีหน่ึง ปรับใหเขารวม
กิจกรรมไดทุกจุดที่มีการต้ังตูคูปองแครอทในทุกสถานี เปนการขยายชองทางในการเขารวมกิจกรรม
และลดชองวางในเรื่องของเวลา ทําใหลูกคาไดมีสิทธิในการเขารวมกิจกรรมและเกิดความพึงพอใจ  
ในเรื่องของกิจกรรมมากข้ึน 
 
2. ขอเสนอแนะส ําหรบังานว ิจัยในอนาคต 

ควรทําการศ ึกษากล ุมต ัวอยางของล ูกคาใหมากข ึ้น นอกเหนือจากกลุมตัวอยางที่เปน
กลุมเปาหมายหลกัของโปรแกรมแครอท รีวอรดส รวมถึงการศึกษากลุมตัวอยางที่ไมไดใชบัตรแรบบิท 
เพื่อจะไดทราบถึงความตองการของลูกคาทุกกลุม และตอบสนองความตองการของลูกคาแตละกลุม
ไดดีมากย่ิงข้ึน เพื่อใหไดผลการวิจัยในวงกวางท ี่ม ีความครอบคลุมและนาเช ื่อถ ือมากย่ิงข ึ้น 
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สวนท่ี 1: คําถามเก่ียวกับขอมูลของผูใชงาน 
คําชี้แจง: กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่เปนคําตอบของทาน 

1. ประเภทของบัตรแรบบิท 
(   ) นักเรียน-นักศึกษา (   ) บุคคลทั่วไป (   ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………. 

2. เพศ 
(   ) ชาย       (   ) หญิง 

3. อายุ 
     (   ) 18-23    (   ) 24-29        (   ) 30-35 

4. ระดับการศึกษา 
     (   ) ตํ่ากวาปริญญาตรี  
     (   ) ปริญญาตรี 
     (   ) สูงกวาปริญญาตรี 

5. อาชีพ 
     (   ) นักเรียน/นักศึกษา    (   ) พนักงานเอกชน 
     (   ) ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   (   ) คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว 
     (   ) รับจาง      (   ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………. 

6. รายไดตอเดือน 
     (   ) ตํ่ากวา 10,000 บาท    (   ) 10,000 – 20,000 บาท 
     (   ) 20,001 – 30,000 บาท    (   ) 30,001 – 40,000 บาท 
     (   ) 40,001 – 50,000 บาท    (   ) มากกวา 50,000 บาท 

7. ทานใชบัตรแรบบิทในการทําอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     (   ) ใชจายในการเดินทางโดยสารบีทีเอส (   ) ใชจายเงินในรานคาพันธมิตร 
     (   ) นําไปแตะที่ตูคูปองเพื่อรับคูปองฟร ี   (   ) ใชสะสมคะแนนแลกของสมนาคุณตางๆ 

8. กรุณาเรียงลําดับการใชงานบัตรแรบบิทของทานจากมากไปหานอย 
       ____ ใชจายในการเดินทางโดยสารบีทีเอส  
       ____ ใชจายเงินในรานคาพันธมิตร 
       ____ นําไปแตะที่ตูคูปองเพื่อรับคูปองฟรี 
       ____ สะสมคะแนนและนําไปแลกรับของสมนาคุณตางๆ 
 

 

แบบสอบถามน้ีเปนสวนหน่ึงของการทําจุลนิพนธ ของนักศึกษาปริญญาตรี 

สาขานิเทศศาสตร เอกลูกคาสัมพันธ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยจึงใครขอความกรุณาจากทานในการใหขอมูลครบถวนตาม

ความเปนจริงเพื่อประโยชนตอการศึกษา และขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดกรุณาสละเวลา

อันมีคาเพื่อตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 
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สวนท่ี 2: คําถามเก่ียวกับการรับรู และความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสิทธิประโยชนของโปรแกรม 
แครอท รีวอรดส 

คําชี้แจง: การรับรู - กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่เปนคําตอบของทาน  
  หากไมทราบไมตองตอบระดับความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ – กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงบนตัวเลขที่เปนคําตอบของทานเพียง 
ตัวเลขเดียว 

คําถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน 
ของโปรแกรมแครอท รีวอรดส 

การรับรู 

ไมทราบ 

ทราบ 

ระดับความพึงพอใจ 

นอยที่สุด                มากที่สุด 

1. การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับสวนลดหรือสินคาในเครือบีที
เอสกรุป   

1        2        3        4       5 

2. การสะสมคะแนนเพื่อแลกเปนบัตรสมนาคุณที่
หางสรรพสินคา รานคา และโรงภาพยนตรที่รวมรายการ   

1        2        3        4       5 

3. การสะสมคะแนนเพื่อแลกเปนเงินบริจาคใหแกการกุศล   1        2        3        4       5 

4. การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปองสวนลด
รานอาหารและเครื่องดื่ม   

1        2        3        4       5 

5.  การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปองสวนลดสถานที่
ใหความบันเทิง   

1        2        3        4       5 

6.  การกดคูปองที่ตูคูปองแครอทเพื่อรับคูปองสวนลดสินคา
หรือบริการอ่ืนๆ   

1        2        3        4       5 

7. กิจกรรมของสมาชิกแครอท รีวอรดสเพื่อสงเสริมการขาย 
เชน กิจกรรม Speed up Carrot Point กิจกรรม กด ลุน บิน 
เปนตน   

1        2        3        4       5 

8. กิจกรรมของสมาชิกแครอท รีวอรดสในแฟนเพจเฟสบุค 
ไดแก กิจกรรม Carrot Day    

1        2        3        4       5 
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สวนท่ี 3: ทานมีความคิดเห็นเก่ียวกับการไดรับสิทธิประโยชนของแครอท รีวอรดส อยางไร  
คําชี้แจง: กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงบนตัวเลขที่เปนคําตอบของทานเพียงตัวเลขเดียว 

ความคิดเห็น 

 เห็นดวย                  เห็นดวย 
นอยที่สุด                 มากที่สุด 

1. ทานจะใชจายผานบัตรแรบบิทมากขึ้น 1        2        3        4        5 
2. ทานจะกดคูปองจากตูคูปองแครอทและนําไปใชมากขึ้น 1        2        3        4        5 
3. ทานอยากใชจายผานบัตรแรบบิทตอไปเรื่อยๆ 1        2        3        4        5 
4. ทานจะเลือกเดินทางโดยสารบีทีเอสกอนการเดินทางโดยสารอ่ืนๆเสมอ 1        2        3        4        5 
5. ทานจะเลือกใชบัตรแรบบิทจายแทนส่ิงอ่ืนๆ เชน เงินสด บัตรเครดิต 
บัตรเดบิต กอนเสมอ 

1        2        3        4        5 

6. ทานรูสึกไววางใจและเชื่อม่ันในบริการของบัตรแรบบิท 1        2        3        4        5 
7. ทานรูสึกผูกพันและมีความใกลชิดกับบัตรแรบบิท 1        2        3        4        5 
8. ทานรูสึกวาบัตรแรบบิทเปนเหมือนเพื่อนที่คุนเคย 1        2        3        4        5 
9. ทานรูสึกเสียดายถาไมไดเปนลูกคาของบัตรแรบบิท 1        2        3        4        5 
10. ทานอยากชักชวนใหผูอ่ืนมาใชบริการบัตรแรบบิท 1        2        3        4        5 
11. ทานเต็มใจที่จะพูดถึงส่ิงดีๆที่ไดรับจากการใชงานสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส ใหผูอ่ืนฟง 

1        2        3        4        5 

12. ทานไมอยากเปล่ียนไปใชบริการบัตรแทนเงินสดของผูใหบริการราย
อ่ืนแมจะไดรับขอเสนอที่ดีกวา 

1        2        3        4        5 

13. ทานจะไมเปล่ียนไปใชบริการบัตรแทนเงินสดของผูใหบริการรายอ่ืน
ทันที หากประสบปญหาเก่ียวกับบัตรแรบบิทหรือสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส  

1        2        3        4        5 

14. หากผูอ่ืนมีความเขาใจผิดเก่ียวกับบัตรแรบบิทหรือสิทธิประโยชนของ
โปรแกรมแครอท รีวอรดส ทานจะแกไขความเขาใจผิดน้ันทันที 

1        2        3        4        5 

15. หากทานมีขอเสนอแนะหรือขอรองเรียนเก่ียวกับบัตรแรบบิทหรือสิทธิ
ประโยชนของโปรแกรมแครอท รีวอรดส ทานพรอมจะบอกกลาวเพื่อให
บริษัทปรับปรุง 

1        2        3        4        5 

 
ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หากทานสะดวกใหผูวิจัยสอบถามเพ่ิมเติม ขอความกรุณากรอกขอมูลดานลางน้ี 
ช่ือ………………………………………………………………. เบอรโทรศัพท………………………………..………………… 
Facebook………………………… Line………………………………………… E-mail…………………………………………………… 
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